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 |43 אדמה 0 עתסנז דצמ ם'תתפחדוה תגתמאזז,

 ישאר לע םימ ופצ יב ןבא ודיו ייח רובב ותמצ רמאנ .ךנל
 ינשש אצמנ :תויתחת רובמ "י ךמש יתארק יתרזגנ יתרמא

 ימיב דחאו ידמה שוירד ימיב דחא רובל לאינד ךלשוה םימעפ

 לצינו תחא הליל אלא וב דמע אל הנושארבו ונתח יסרפה .שרוכ

 בתכנ אל ינשה השעמה הזו לצינו םימי העבש וב דמע הינשבו

 רכזהל ויד הז סנב דמולמ קידצה היהש יפל יכ הארנ שדקה ירפסב

 : תחא םעפ

 ןינתה אשמו םידשכה םלצ ליב השעמ ל"ר ולאה םישעמה ינש
 םע םיאיבנה ירפס העבראו םירשע ללכב םירצנה םוללכ

 םהלש קיתעמה רמאו םירחא םירפס השלש
 ; שדקה ןושלב םאצמ אל יכ

 ם. עאצמב6ע עתסגז דצמ תתמפתנוונ ת\ סת1ז
8 + 

 םילוע לאינד הז םיהלא יכאלמ הנהו .,וילע בצנ 'ה הנהו רחא רבד

 לב לע יתדקפו ד"הה ויפ ךותמ ועלב תא אצוהו הלעש וב םידרויו

 היהו רצנדכובנל דחא ןינת ול היהש ויפמ ועלב תא יתאצוהו לבבב

 המב לאינדל רצנדכובנ היל רמא וינפל ןיבילשמ ויהש המ לכ עלוב

 תושר יל ןת לאינד ול רמא וינפל ןיבילשמש המ לכ עלובש לודג וחוכ

 םירמסמ וכותל ןימטהו ןבת לטנ השע המ תושר ול ןתנ ושיתמ ינאו

 תא יתאצוה ביתכד אוה אדה ויעמ ינב תא םירמסמ ובקנו וינפל ךילשה

 : ויפמ ועליב
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 פס גאפ דחמ תתא60א. 2490

 - חיל הוה האדוהי דחל דח ןירמאו יולע וביפתתאו אכלמ לע ןושנכתאו

 אכלמ בג ןותיאו ןונילטק ירמובלו לטק אנינתלו רבת ליבל אבלמל

 אזח .ךתיבלו ךל ןנילטק אל יאו לאינדל ןל םלשא וא היל ןירמא

 ןוהל הימלשא תיאצלאו היל ץלאתאו אדחכא ןוהלכ יולע ומקד אכלמ

 -הוהו .אתאוויראד אבוגב 'יוניבג לזאו* לאינדל ןונירבד ןוניהו לאינרל

 ןוהקנפשוגבו אכלמד אתקזעב יונומתחו אנבאב יונופחו ןימוי אתשא ןמת

 היב אוותיאו יונולכינו אתאווירא ןוניפכינד ךא ןימוי אתשיא ןמת הוהו

 ןירתו אמויב ןירגפ ןירת ןוהל אוו ןיבהיו העבש אתאווירא ויה אבוגב

 ךא ןולכינד םדימ ןוהל ובהי אל אתאמוי ןינהבו ןירבד (ןירכוד)

 אלושיב לישב דוהיב האיבנ קוקבח אוותיאו .לאינדל יונולכאנו ןוניפכינד

 היל רמאו ,הידצחל אלקחל ליבונד לזאו היב ימראו אברעב יתפ תפו

 בוגב ימרד לאינדל ךלע יד אדה אתלכוימ ליבוא ליז 'ייד היכאלמ

 אנעדי אל אבוגלו לבב יל איזח אל רמ קוקבח רמא ,לבבב אתאוירא

 הישירד ארעסב הילקשו קוקבחד הישיר לע הידיא אכאלמ ידשאו ,היל

 קוקבח ארקו אשדוקד אחורד אזועב אבונ ןמ ליעל לבבל הימאסו

 רמא אהלא ךל רדשד אדה אתוריש לוקש םוק לאינד לאינד רמאו

 תקבש אלד אנעדיו ינימ יומחר קבש אלו אהלא ןרכדתא לאינד

 היב קוקבחל אכאלמ הילקשו לכאו לאינד םקו ךל ןימחרד ןילייאל

 אכלמ אתאו .ןיד םדק ןמ ווהד ךייה הילקשד ארתאב הימיקאו אתעשב

 תול אתאו יולע היל תואירכד לוטמ לאינד לע יכבימל העבשד אמויל

 בר רמאו אמר אלק בהיו ביתי דכ לאינדל הייזחו אבוגב קידאו אבוג

 לאינדד ?יובבד ליעבלו אבוג ןמ לאינדל היקסאו לאינרד היהלא אוה

 אתעשב הבו אבוגב ןוניא ידשא הילטקימל ןועבו יוצרוק ולכאד ןיניה

 ; לאינד םדקו אכלמד יומדק אתאווירא ןוניא ולכא

 1 דיש. יהוומרא ולזאו; 2טָשּוס 286: (!וינומאס) וינומאכ לזאו.
 5 ןלטשוס 171061 ויבבד ילעבלו.



 ו
 6 ו
 =? נשא

 21 םסמ גאפ דצמ סתג6סא.

 ימתח ןימייק לאינדל אכלמ רמאו ןמתל ולזאו הימע לאינדו .ארפצב

 אכלמ קידא אערת חתפ דכד הוהו אכלמ רמ ןימייק לאינד רמא לאינד

 אמר אלק בהיו ליבל םיסתיאד םדימ לכ אוו ליכיאד אזחו ארותפ לע |

 לילק אל ףוא אלכימ ךתוול תילו ליב תא רמאו רבל ןמ אערת לע"

 רמאו אתעש דע ויגל לועינ אלד אכלמד *היבבלו ךחג לאינד  ןידיה

 ןאמד ןיניה אתאבקיע אעראב אקבתאו אכלמ רמ רוח אכלמל לאינד

 ,יילטדו ישנדו ירבגד אעראב אתאבקיע אניזח אכלמ רמאו ןניתיא

 ןוניוחו ןוהינבלו ןוהישנלו ירמוכל ןוניא ?ךכלו אכלמ תימחתיא ןידיה

 ןיקפנו אוו *קילע היבד *ויה אשיטב ןוהל אוותיאד .אנלעמ אכלמל

 אכלמ ןונילטקו ארותפ לע ליבל היל אוומיסתימד םדימ לכ ןילכאו

 :הילכיה ףחסו לאינד הירבתו לאינדל אתבהימ היבהי ליבלו ןוהלוכל |

 + םידשכה םלצ ליב השעמ םלשנ <

 < ןינתה אשמ ארקנה אוה אנינת לוטימ ןינע <

 אכלמ רמאו .יאלבב היל ןידגסד אבר אנינת ןמת ףות אוותיא

 דיגס אוו אהלא וילד יולע רמיתד תחכשמ אל אנה לע *אנונה לאינדל

 יהלא "ייל אנא אכלמל לאינד רמא .אייח .אוו אהלאד לוטמ היל
 אנאו אנטלוש יולע יל בה אכלמ תאו אייח אהלא ונהד לוטמ אנדיגס

 ביהי אכלמ רמאו ארטוח אלדו אפייס אלד אנה אנינתל היל אנליטק

 ןוהנמ דבעו אדח ךא ןונילשבו אברתו ארעסו אתפיז לאינד בסנו ..ךל

 אה לאינד רמאו תימו עזבתאו אנינתד הימופב ןוניא ירשיאו יריפסא

 %ינס ןוהל שאבתא יאלבב ועמש דכד הוהו .יאלבב ןוכתלהד וזה

 ' 18. הדחאו. | ? א. דחאו. | * 11ש.וה. | * תש. ןילע,
 5 1. אשה. 6 ₪06 1/0610 1061'1, 0. 2.

10 

15 



 זס

15 

20 

- 

 תחש גאס דחמ סח460א. 210

 לאינדל :אכלמ רמאו ,אהלאל אוו דינס לאינדו היל אוו דיגסו םוי לכ
 = | אמלצל אנדיגס אל לאינד היל רמא ,יהלא לבל תדגס אל ןאמ לוטמ

 אנא אלא אוה אשניא ינבד אידיא דבועד לוטמ אפילגלו ארכתפלו

 לכ לע ארמ יותיאו אעראו אימש דבעד אוה אייח אהלאל אנליחד

 אוה יח ליבד ךל יזחתימ אל לאינדל אכלמ רמאו ,אנדיגס היל רשב

 אכלמל רמאו ךחג לאינד ןידיה םוי לכ יתשו ליכא אהד תיזח אל וא

 םדימו אשחנד רבל ןמו 'די אניטד וינל ןמ אכחד* אכלמ יעטית אל

 יורמוכל ארקו אכלמ תימחתיא ןידיה ,יתשיא אלו לכא אל יומוי ןמ

 הלוכ אדה אתקפנ ליכא ןאמד יל ןורמית אל יא ןוהל רמאו ליבד

 רמא .ליב לע ףידגד לאינד תומינ ליכא ליבד יל ןונווחת ןיאו ןותומת

 ןמ רטס ןיעבש ליבד יורמוכ אוו ןייוהו אכלמ ךתלימ ךא יוהינ לאינד

 .אירמוכ ןירמאו ליבד היתיבל לאינדו אוה אכלמ אתאו ,ןוהינבו ןוהישנ

 גוזמו ליבל אתלוכמ םיש אכלמ *תהו רבל ןל ןניקפנ ןנח אה אבלמל
 אל ןיא ארפצב אתו םידקו ךתקזיעב םיתחו אערת דוחאו םיסו ארמח

 :אוה ןיאו ןנא תומינ ליב ןוניא לכאד אתאלכימ ןוהלוכל ןוניא חכשת

 יליכתד לוטמ ןוניהו ,ןונילע ףידגד *ויה לאינד תומינ ליב ןוניא לכאד

 אוו ןילע היבו ארותפ תוחת אשייטב אנלעמ ןוהל אוו דיבעד אוו

 ,רתייד םדימ ןילקשו ליבל היל אוומיסתמד םדימ לכ ןילכאו ןיפקנו

 ארותפ אלמו אתאלכימ אכלמ יתייא ליבד הירמוכ וקפנ [ןיד] דכ

 לאינד רמאו קפנו ןוהדאייע ךא הינאמ ארמח אלמו ליב םרק םסו

 .הילוכב אכלמד יומדק אליברעב היל ברעו אמטיק יל ןותייא אוו ילטל

 היתקזעב אכלמ הימתחו אערת דחאו קפנו אכלמ אזחו ליבד .היתיב

 ןוהישנו ןוניה אוו ןידאעמד ךא אילילב ילזא ירמוכו לאינד תקזעבו

 אבלמ םידקו .ארמח ויתשאו ליבל אוומסתמד םדימ לכ ולכאו ןוהיגבו

 1 18. וה אניטד וגל ןמ רג אנה. | * ₪0. 21ָא.תיא. * 2ש.וח.



 קפעמאעזא.

 4 םתסמ אהאע לאמ עתגש6סא.

 ותוא וכילשיו קוספב בקעי בשיו תשרפ הברד הבר שרדמ

 ינפל ללפתנש לאינד הז תויתחת רובמ "יי ךמשב יתארק : הרובה

 ילוק רהה תויראה ןמ וליצהו ותלפת לוק הבקה עמשו רובה ןמ הבקה

 רגסו היבאלמ חלש יהלא א אוה ןכו וג ךארקא םויב תברק לג תעמש

 אלו ,יל תחכתשה וכז יהומדק יד לבק לכ ינולבח אלו אתווירא םופ

 אוה ןנו ייח תלאג ישפנ יביר 'יי רּהה ויביואמ ומקנש אלא וליצהש יד

 לאינד יד יהוצרוק ולכא יד ךילא אירבוג ויתיהו אכלמ רמאו מוא

 דע אבוג תיעראל וטמ אלו ןוהישנו ןוהינב ןוניא ומר אתווירא בוגלו

 לאינד לצינש וניצמ ירה ,וקידה ןוהימרג לכו אתווירא ןוהב וטילש יד

 תרחא םעפש ונידיב איה תרופמ ורמא וניתוברו ארקמה ןמ רובה ןמ

 הרעיבו עב רפכש לע יסרפה שרכ ימיב תוירא רובמ לאינד לצינ

 ;ורמא

 היתוכלמ האסרפ שרוכ ליבקו היתהבא לע ףסאתא !סוגיטסא אכלמ

 חבשמו אכלמ םע אוו דמעו אכלמד םע היירקיא אוותיא לאינדו

 ליב הימשד יילבבל דח ארכתפ אוותיאו אכלמד יומחו ןוהלוכ ןמ אוו

 ירכידו .ןיבדרא רשע ירת אדימס םוי לכ אתקפנ יולע אוו ןיקפמו

 היל .אוו ליזאו היל אוו ליחד אכלמ הוהו ןירתמ תיש ארמחו .ןיעברא

 1 8[1ע8. ידמה שוירד אוה.
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 " גססתזסא עס למ תחת ףיזז אט. 08

 = רשא ותשא תא חמשו תחא הנש ותיבל היהי יקנ רבד לכל וילע רובעי אלו

 הרותה השעת ושפנ תא חקת םאו ,תמא ותרותו תמא הב"קהו חקל

 ינפל לודגה ןיד 'יבל ימע אבת ואל םאו בטומ ירבד לבקת םא רתסלפ

 ,הלבהו ןתחה דחי ובכש הלילב ,ול ךלהו ךאלמב הבה רעג דימ הב''קה
 שיאה ומק הלילה יצחל עיגהשכו םרדחב םיכוב המאו הלכה יבאו

 ועמש ומקשכ ,רחשה דומע הלעיש םדוק םנתחל רבק ןיכהל השאהו

 ואר רבדה תוארל רדחל וסנכנ דחי םיחמשו ןיקחשמ הלכהו ןתחה

 רצונ הב'קהש והזוו .םשל ודוהו להקל רבדה ועידוהו וחמשו

 :וב םיחטובה



 .7.ררררהקיש רייר * דער

 07 .\פפזייזסא 0 יזזזמ הודתתהפזז זיז \ אזו[

 םכחו האנ רוחב התא יכ הברה בהו ףסכ ךל ןתא ינאו הנאשת

 האר הזה רבדה לע תעבשנ רבכ ול רמא .הב ןכתסת לא יתצעבו

 העמששב םירבדה תא הל רפסו ותבל אבו ול הצרתנו רבדה רישעה

 םימלועה ןובר הרמאו םורמל היניע התלתו השפנ רמב הקעצו התכב תאז

 5 ארקו התשמ השעו השדק השע המ ,ילע ולא לכ ותומי לאו יב ךדי יהת

 והילא אוהו דחא ןקז ול ןמדזנו הכותב ןתחה בשיו הליכ השעו ריעה ינקזל |

 .יתצעמ טת לאו הנוכנ הצע ךצעיא ינב ול רמאו וניבל וניב וארקו ל"ז

 עגיו ףחי םיעורקו םירוחש םידגב שובל ינע ךילע אבי דועסל בשתשכ

 ךבשוממ םוקת והארתשכ םלועה לכב והומכ ןיאש ינע םירמסמ ונתנ רעש

 זס לאו והדבכו ךחכ לכב וינפל שמשו והקשהו והליכאהו ךלצא והבישותו

 ךלה .יכרדל ךלא ינאו םולשל ראשתו ךל יתרבד רשא לכמ רבד לפת

 ותוא אב לכאל וליחתהשכ התשמה לע ובשי ומוקמל ןתחה אבו ןקזה ול

 .ןקזה ול רמאש המ לכ ול השעו ומוקממ דמע ןתחה והארשכו ינע

 ינא ינב ול רמא רדחל ואיבה ןתחל ארק ינעה ותוא התשמה רחאל

 15 ןמז יל ןת ינדא ול רמא ,ךשפנ תא תחקל הנה יתאבו םוקמ לש וחולש

 םישלש יל ןת ןכ םא ול רמא ,השעא אל ל"א הנש יצח וא תחא הנש

 יכ דחא םוי וליפא ךל ןתא אל ול רמא התשמה ימי העבש וא םוי

 תושר חקאו ךלאש דע יל ןתמה ךממ השקבב ול רמא .ךתע עיגה רבכ

 איהו רדחל ךלה הרהמ אבו ךלו ךינפ אשא הזה רבדל ול רמא יתשאמ

 20 הילא רוחבה ארק רדחה התפו הנוקל תללפתמו הכובו הדיחי תבשווי -

 הרמא .ול הקשנו וב הקיזחה רדחב הלצא ותאיבה ול חותפל תאבו

 ךרדכ תכלל יתע אב יכ ךממ תושר לוטיל הל רמא תאב המל יחא ול

 אל ול הרמא ,ישפנ תא שקבל אבש יל ריגהו אב ךאלמה יב ץראה לב

 ותוא האצמו הכלה ומע הרבדאו ול ךלא ינאו הנה בשת אלא ךלת

 25 הרמא ,ןה הל רמא ישיא שפנ שקבל תאבש ךאלמה התא ול הרמא

 אבצב אצי אל השדח השא שיא חקי יכ הרותב בותכ התע תומי אל ול



 הז אססזוזסא 70 דחמ תכתהסא

 זז אז סר / וניזאה

 < ןשרדה השמ 'ר ברה רפסב אצמנ ךכו <

 .וניע ןושיא רצונה םדאכ וינוחבל רצונ הב"קה וניע ןושיאכ והנרצי

 ראת תפי תחא תב ול התיהו לבוקמו לודג רישע דחא םדאב השעמו

 'נושאר הליל לכבו םדא ינב השלשל םימעפ השלש תאשנו הדיפחו דאמ

 םדא ינב דוע ותומי אל הרמא .תמ הלעב םיאצומ תרחמל היאושנ לש

 םימי הבשי .םחריו םוקמה הארי רשא דע הנונעו הנמלא בשא ילע

 הרשע ול ויהו תרחא הנידמב דאמ ינע חא רישע ותואל היהו םיבר

 רעיה ןמ םיצע יליבח ןיאיבמ לודגה ונבו אוה םויו םוי לכבו םינב

 אל תחא םעפ וינבו ותשאו אוה םיסנרפתמ ויה הזמו ןתוא ןירכומו |

 רחמל .םויה ותוא ולכא אלו .םחל תונקל תועמ םהל היה אלו ורבמ

 םיינע לע תועמד ןבה יניע וגלז באה חור ףטעתנו רעיב וכלה םהל היה

 ךלהו ומאמו ויבאמ תושר לטנו ובלב ןבה רהרה םורמל ויניע .הלתו

 ותשא םגו וילע ודוד .הלודג החמש חמש ותיבל אבשכו ודוד תנידמל

 ףוסל םימי העבש ומע בשי 'ינבה לעו ומא לעו ויבא לע ול ולאשו ותבו

 ךממ לאוש ינא תחא הלאש ול רמא ודודל רוחבה אב םימי העבש

 ןכו יל העבשה ול רמא הצרתש המ ינב רומא ודוד ול רמא ,ינבישת לא

 .השאל ךחב יל ןתתש ךממ לאוש ינא רשא הלאשה תאז רמא .השע

 רמא .התדמ ךכ יתונועב יכ לא ינב לא ול רמא הככ שיאה עמששכ

 לא הילע ץפוק התא ינוממ יקסע לע םא ול רמא .ךכ תנמ לע ול



,% 
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 םיסנ וב חטב רשא לכ םעו יתובא םעו יבא םעו ימע השע רשא יי
 הלואגהו העושיה ונימיב ונארה םימלועה ןובר * תולודג תוארונו תואלפנו

 עשות וימיב רמאנש לארשי לכ יניעל לאירא ןינבבו לאוגה תאיבב

 יחדנ יי םלשורי הנוב ביתכו ןובושי יי ייודפו ביתכו לארשיו הדוהי

 : ןמאו ןמא םלועל יי ךורב .1סנבי לארשי

 < ?לאל הלהת* לאיבוט ןב יבוט רפס םלשנו םת +

 1 אנג 1. גג 5 01 גמ ם.
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 גחבו] ךמע יתייה ינא םיתמה תא רבוק תייה רשא תעבו דובכה אסב

 [ךמע יתייה .ינא תמה תא רובקל תכלהו ךנחלש תא תבזעש תועובש

 ינחלש ךתרצ תעבו ןחבי קידצ ?יי יכ ךיניע תורועב *םיהלאה ךנחבו*

 ןמ דחא ךאלמה לאפר (אוה) ינאו ךתלכ הרש תאו ךתוא אפרל יי

 םירבדה לכ תא םעמשכ יהיו .דובכה אסכ ינפל םיתרשמה םירשה

 םכל םולש לאפר [םהל] רמאיו םהינפ לע ולפיו דאמ וארייו הלאה

 םכמע השע רשא הלאה תוארונהו תולדגה לע יי תא וכרב וארית לא

 המרנ ןכ יב התושו לכוא יתוא םתיאר םכמע יתייה רשא לבב ינאו

 םירבדה לכ תא םכל ובתכ התעו יתיתש אלו יתלכא אל ינאו םכיניעב

 %רבדהו םכייח ימי לכ םכיהלא ןיבו םכיניב דעל היהו רפסב הלאה

 התעו ושדק רכזל ודוהו יי תא וכרבו רודו רוד לכב *דעו תואל* הזה

 יי תא וכרביו והוחלשיו םכילא ינחלש רשא םיהלאה לא ךלאו ינוחלש

 לאו יבוט לא הארהל ףסי אלו המימשה יי ךאלמ לעיו תאז לכ לע

 :ונב היבוט

 בי

 יבוט רמאיו החמשב הלאה םירבדה לכ תא היבוט בתכ איהה תעב

 ץחומ אוהו וידבעו ומעל ויאלפ *תושעל אילפמה לודגה םיהלאה יי ךורב

 םיוגה ןיב .ונתוא רזפ רשא לעיו לואש דירומו היחמו תיממו אפורו

 ינב םתאו םימעה ןיב הלאה תואלפנה לכ תא עידוהל ונא ןיבייח

 םכתלועפל רכש שי יכ םכידי ופרי אלו םכבבל ץמאיו וקזח לארשי
 לב ירשא יי טפשמ יהלא יכ םכמחרל םורי[ו םכננחל הכחי] אוהו

 םלועה [לכ] ןובר ינפל הנחתו הלפת הקרצ וברה ינב םתאו *ול יכוח*
 ךורב[ו] .תוממ ליצת הקדצו רמאנש הרזגה תא ןיחוד הלפתו הקדצ יכ

 1 1[. 3מ0 זז. יי ךתוא הסנו. 5 . אוה. 5 ך*. רבדה היהיו.
 + 7 תואלו דע. | * 0מ!ץ ומ. - * 1. 3ם6 2. םיסוח ; 1. וב.
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 דסחה ימע השע רשא םיחצנ חצנלו דע ידעל ומש ךורבו אוה ךורב

 ךרובמו .אוה ךורב(ו) היחמו תיממו אפורו ץחומ אוה יכ הזה לודגה

 יבוט אציו .'הולשבו םולשב ונילא ךבישה רשאו * ךיכרד חילצה רשא

 החמש המע וחמשיו םתלכ (לאוער תב) הרש תארקל ותשא הנחו

 ?יבוט יניע * ואפרנ יכ םיעמושהו םיאורה לכ יניעב דאמ אלפיו הלודג

 רשא יי ךורבו יתב ייל תא הכורב רמאיו ותלכ הרש תא יבוט ךרביו

 רשא םידוהי(ה) לכו םה הלודג החמש וחמשיו החמשב ונילא ךאיבה

 ונתיו ונב םעו יבוט םע יי השע רשא הזה לודגה דסחה לע הונינב |

 : תורקיו תובר תונתמ ?היבוטל

 בי

 ורכש ול ןתנ ךמע ךלה רשא שיאה ינב ונב היבוט לא יבוט רמאיו

 רשא ףסכה יצח [תא] ול ןתנ יבא היבוט רמאיו וילע ףיסונ דועו

 יתשא תא אפרו םולשב ינאיבהו םולשב ינכילוה אוה יכ םשמ יתאבה

 לע ול תתל יואר המו ךיניע תא אפרו לאיבג דימ ףסכה תא איצוהו

 חק[ו אב] יחא הירזע (ול רמאיו) לאפר לא היבוט *ארקיו ,תאז לכ

 .*םולשל ךלו [ךרכש אוה יכ] םשמ [י]תאבהש ףסכה יצח ךרכש

 (וה)וכרבו שדח ריש ייל וריש ונב היבוט לאו יבוט לא לאפר רמאיו

 הנחתו הלפת וינפל וברהו םכמע השע רשא הבוטה לכ לע ומש ורמזו

 * סונכמ דימת הקדצ תושעל יי ינפל בוט יכ םכייח ימי לכ הקדצו

 'לכ םכמ דחכא אל ינאו תוממ ליצת הקדצ יכ בהזו ףסכ תורצוא

 ךורב שודקה) ינפל [ם]תננחתהו [ם]תללפתה רשא 'תעב יב ועד תמאה

 ינפל םכתלפת יתילעה ינא םכשפנ תרצ לע ךתלכ הרשו התא (אוה

 1 > ונילא החמשבו םולשב בישהו. 5 7? ויניע תורועמ יבוט.
 * = היבוט לא. | * .רמאיש | 51. םולשב. | 'ם,י זוננמ;

 ןדרוב רדנא זא. ? עב % זז. תעש.
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 םירכז םינב םכמ ינאריו םכתא ךרבי  וניתובא יהלא יי  (םיהלא)

 -ידבכ ותב הרש לא רמאיו םהל קבחיו םהל קשניו יי תרותב םיקסוע(ו)

 = הבוט העומש ךממ עמשנו םולשל יכלו *ךתנתוח תאו ךנתוח תא דאמ

 היבוט לא .רמאיו םתלשיו (םקבחיו םהל קשיו) החמשבו ןוששב ונייחב

 םינב יתב הרשמו ךממ ינאריו םולשב ךכילוי םימשה יהלא (יי) ?ינב

 לכ *התוא הנעת לא ךדיב יתב הרש הנהו תומא םרטב יי ינפל םיבוט

 : םחלשיו םהל קשיו *םכרביו םולשל ובלו ךימי

 הי

 .השע רשאו והחמש רשא יי תא ךרביו בל בוטו חמש היבוט ךליו

 רשא *ריעה *םסירקא (לא) אביו ךליו םיבוט םידסחו תובר תואלפנ ומע

 ךיבא תא תבזע ךיא תעדי התא יחא [היבוט] לאפר רמאיו הונינ חכנ

 םעח] ונירחא 'ךתשא ךלתו* התאו ינא םדקתנ התעו ךמא תאו

 חק היבוט לא לאפר רמאיו םהינש  וכליו ונישנא םעו  םידבעה

 , םא תוארל ךרדה לע תבשוי ומא הנהו .[החקיו] גדה תרירמ(מ) ךמע

 הנה השיא יבוט לא רמאתו והריכתו קוחרמ ותוא [ה]ארתו הנב אבי

 יתעדי היבוט לא לאפר רמאיו ומע ךלה רשא שיא(ה)ו אב היבוט ינב

 ומא הנח ץרתו .אפריו ויניע *וחתפי תאזה הרירמבו *ךיבא רוע יכ

 ךינפ תא יתואר ירחא םעפה התומא רמאתו ויראוצ לע לפתו ותארקל

 יכ ותכלב לשכיו ונב תארקל ךליו יבוט םקיו) .דוע ויראוצ לע ךבתו

 וררבתיו ויניע לע הרירמה תא םשיו ויבא לא היבוט ץריו (האר אל

 רמאיו ויראוצ לע לפיו ונב תא אריו אפרתנו ויניעמ ןבולה לופיו ויניע

 יניע תא חקפ [אוה] יכ םירוע חקופ .אוה "רשא לארשי יהלא יי ךורב

 1 ? ךתומח. ?2.יחא. * 0מ1ץ ת. * 7. הכרבלו. 5 2. םידקא.
 5 ץ.ריעל | * 11.ךלת ךתשאו. *2.אוה  '?.וחקפ. ".יב.
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 1אצא אלש ילע לאוער עבשנש העובשה ינפמ םש תכלל לכוא אל
 רבעי םאו םימיה תא ורפס(י) ימאו יבאו םימי רשע העברא דע ותיבמ

 םילמג ינש חקיו לאפר ?םקיו .יתובא שפנ ביאכא דחא םוי ןמזה

 ותחתמא תא ול ןתיו לאיבג *תיבל שיאגר לא ךליו *םידבע העבראו *

 [לאפר] והארקיו לאוער תב הרש תא חקל יבוט ןב היבוט יב ול דגיו

 *ותפחל אביו םילמגה לע ףסכה תא לאיבג סמעיו *היבוט תפחל* אבל

 בורמ ומע ךביו ול קשניו ול קבחיו ןחלשה לע בשוי היבוט תא אצמיו =

 םע החמשב ךריבחה רשא לארשי יהלא יי ךורב רמאיו והכרביו החמשה

 ;יי תרותב םיקסועו םירכז םיגב הנממ ךל ןתי וימחרב 'אוהו השאה*

 י

 רשא לע םיבאוכו תולילה תאו םימיה תא םיבשחמ ותשאו יבוטו

 ישירחה רמאל ותשא הנח תא םחנמ יבוטו וילע םינעתמו םיכובו והוחלש

 םוי לכב םיכרדה לא *אצתו םחנתהל ןאמתו החמשבו אבי םולשב יכ

 תולילו םימי תועמד םא יכ המואמ המעט אלו הנב אבי םא תוארל

  לאוער לא היבוט **רמאיו הפחה ימי רשע העברא ומת *רשאב יהיו *

 רמאיו [יתוארל] םיבשוח םניאו םימיה תא * םיבשחמ ימאו יבא יכ ינחלש

 תישע רשא לכ תא ךיבאל דיגהל *חלשאו ידמע דוע הבש לאוער

 לאוער ןתנ זא .יבא לא הכלאו * ינחלש יתוא רחאת לא היבוט רמאיו

 םירומחו רקבו ןאצו תוחפשו םידבעו *ונוממ יצחו היבוטל ותב הרש תא

 רמאיו םכרביו םחלשיו *בהזו ףסכ * ילכו ןמגראו ץוב ידגבו םילמגו

 ' 1[.אבא. |? 2.ךליו. | * 2. םידבעו | +2. תיב לא 4
 ח.ותפחל. | *21. הפוחל; זז. התפוחל. * 31. (. אוה) אוהה שיאה.
 5 < האצוי" | 5 ת.רשאכו |" 1. אב. | 7. 00ם(1םו69 ול רמאיו.
 5: ?. םירפסמ. | * 1.826 . חלשא ינאו. | * 11. גמ4 1. ךלאו
 ורשע יצחו ותב הרש תא ול ןתיו היבוט לוקב לאוער עמשיו ימאלו יבאל.

 5 2 בהז
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 ונילע םחרו וננח יי התאו לארשיו השמ תדכ בבל רשויב םא יכ תונז

 הרש ןעתו ךתרותב םיקסועו הכרבל םינב ונל ןתו םולשב דחי ונריבחהו

 לא רמאיו הליל לאוער םקיו *אוהה הלילב הילא אביו ,ןמא רמאתו

 לא שיאו הלילב ונרבקנ רוחבה תמ םא רמאיו הליל רבק רפחל וידבע

 הילא רמאיו ותשא הנדע לא לאוער ארקיו הפרח ונל היהי אלו עדי

 והרבקנ אל םאו יח אוה םא הארתו רדחה לא תוחפשה ןמ תחא יחלש

 רדחה לא החפשה תא הנדע חלשתו ,עדי אל שיאו רקבה רוא ?םרט

 רמאתו) םהל דגתו אצתו הודחו םולשב דחי םהינש םיבכוש הנהו *ארתו

 יי התא ךורב לאוער רמאיו לודגה םיהלאה יי תא וכרביו אוה יח (םהל

 = "  אוה התא יכ הזה לודגה דפחה ונמע תישע רשא וניתובא יהלא

 <: הלא ינש םע תישע ,רשא היחמ[ה]ו תיממ[ה] אפור[ה]ו ץחומ[ה]

 לא לאוער רמאיו םיחצנ חצנלו *דעל םיקו יח התאו *הזה *אלפה

 הדועס ?ןיבהל וציו םדא עדי אלש רקבה םרטב רבקה תא וסכ * וידבע

 ץר םירדעה לאו ,וידסחו וימחר ?בורב םיהלא *םחמש יב החמשב הבוט

 אצת אל היבוט לא רמאיו םתוא תושעל וציו םיליאו םילנע אביו לאוער

 יצח חקתו "הנונעה יתב תא חמשו "םימי רשע העברא דע יתיבמ

 חקת יתשאו ינא *תומאשכו החמשב ךיבא לא ךלתו *יל רשא לכמ*

 : לכה תא

 ט

 הזמ ךמע חק יחא הירזע ול רמאיו *לאפר לא היבוט ארק זא

 ול ןתו ידוד לאיבג לא שיאגר לא אב ךלו םילמג ינשו םידבע העברא
 ינא יכ יתפוחל *אוביש ותוא ארקו ףסכה תא ךל ןתיו ותחתמא תא

 1. או | 51. םרטב. * 2. הידיב הרנו. | * 2. האלפה.

 5 7 גמ0 זז. תאזה. 6 ר[. גמ6 זז. דע ידעל. ז ?  וניבה.
 5. ונחמש. | | 52, בוטב. 3 זז. םו. | 1[. הגונע ; 1%. יאפ ןא

 התסב. * 2. ינוממ. *  .תומבו. * 2. האירזע. * 2.םלכ ואוביש.
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 רבכ יכ עד [ינב] תמאה ךל רמוא לבא רחא שיאל התוא יתתמ ךל
 לוכא התעו הילא ואביש םרט ותמ םלכו םישנא העבשל התוא יתתנ

 רשא* דע התשא אלו לכא אל היבוט רמאיו ,רבדה חנהו התשו

 היחא התאו ךתוחא איה יכ התוא חק לאוער רמאיו השאל יל *הננתת

 םכבישוי םימשה יהלא ייו לארשיו השמ תדכ השאל ךל היתתנ הנה

 הרש תא לאוער חקיו .[ומולשו] ודסח םכילע הוציו םולשב הזה הלילה

 איבהל ותשא הנדעל רמאיו םכרביו השאל היבוטל התוא ןתיו ותב

 ולכאיו םידעב התוא םתחיו הבותכה תא וילע בתכיו דחא ןוילג .וילא

 ימישו* רדחה יניכה ותשא הנדע לא לאוער רמאיו ,וחמשיו ותשיו

 יתב הל רמאתו המע ךבתו התב הרש תא הנדע קבחתו המש *םתוא

 םחריו םימחר םכל ןתיו הזה הלילב ודסח ךמע השעי לארשי יהלא יי

 : הזה םויה דע *ךילע רבעש ןוניה ליבשב ךתא

 ח

 רדחל וכליו ומוקיו הטמה תאו רדחה תא ןקתל ולכ רשאכ יהיו

 לע םשיו גדה בל תא חקיו לאפר ירבד תא היבוט רכזיו הרשו היבוט

 חרביו [הנממ אציו] חירה תא ידמשא לבקו הרש ידגב תחת רטקיו התחמה

 + ורגסיו (רדחה ןמ אציו* םש והרפא ךאלמח לאפרו םירצמ ץרא הצק דע)

 יתוחא ותשא הרשל רמאיו הטמח ןמ היבוט םקיו ,םהינש *דעב תלדה

 לחיו וידסחו וימחר בורכ ונמע השעיש םוקמה ינפל ונתנחת ליפנו ימוק

 ךדבל יי אוה התא לארשי יהלא יי .היבוט רמאיו יי ינפ תא הינוט
 רזעל ותשא הוח תא ול תתנו םדא תא תארב התאו ץראבו םימשב

 ליבשב תאזה השאה תא יתחקל אלש ךינפל עודיו יולג יי התעו ודגנכ

 1 < הננתתש. | ? 2. התוא ומישו. | * 2. ךינפל. | * 2.רנסיו ;
 ?2.דנתסב יבו הרגוח ןאזא דמא ןוריבו. | * תם. םדעב.
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 תביש תא יתדרוהו ידמשא ינגרהי ןפ דאמ ינא ארי התעו םתוא גרוה

 ,םתומב םרבקל תב אלו רחא ןב םהל ןיא יכ הלואש ןוגיב יתובא

 ךוצ רשא ךיבא תוצמ רוכזו ותוא רכזו יי תא ארי ךאלמה וילא רמאיו

 - .עדוי יכ רשה ןמ ארית לאו ינעמש התעו ךיבא תחפשממ השא חקתש

 תא הק המע רדחב אבת רשאכו השאל הזה הלילה חתוא חקתש ינא

 הילא בושי .אלו חרביו דשה חיריו ?הידגב תחת* ונממ רטקהו גדה בל

 יי לא וננחתהו וללפתהו הטמה ןמ ומוק *הילא אבל ?הצרתשכו םלועל

 םינב הנממ דילותו הילא אבת זאו האפריו ותאופרו ודסח םכל הוציש

 == ףדי לעו םלועה ארבנש םדוק היואר איה ךל יכ ארית לאו םירכז

 : רשה דימ יי הנעישוי

 ז

 הרש שפנב הרשקנ ושפנו הלאה םירבדה לכ היבוט עומשכ יהיו

 ול ולאשיו ותיב רעש לצא ותוא ואצמיו לאוער תיבב סינתבגאב ואביו

 .ואביו תיבה לא םולשב ואב םהל רמאיו] .םולש םהל בשיו םולשל
 תומדל רוחבה הז המוד המכ ותשא הנדע לא לאוער רמאיו [התיבה

 היבשה ןמ הילא ונעיו יחא םתא ןיאמ הנדע םהל לאשתו יחא יבוט

 ורמאיו וניחא יבוט תא םתעדיה םהל רמאתו ילתפנ הטממ הונינב רשא

 םכיחא יבוט היבוט רמאיו םולש ורמאיו ול םולשה םהל רמאתו ונעדי

 ךביו ול קשניו ול קבחיו ותארקל לאוער ץריו ,אוה יבא םתרמא רשא

 התא רשיו קידצ שיא ןב יכ ייל ינב התא ךורב לאוער רמאיו ומע

 ליא טחשיו ותב הרשו ותשא הנדעו לאוער ומע תוכבל דוע ופיסויו

 ךאלמה לא היבוט רמאיו ,ותשיו ולכאיו [חמש בלב] הדועס וניכיו דחא

 עמש רשאכ יהיו השאל יל הננתיו ותב הרש רבד לע לאוער םע רבד

 התוא יתת בוט יכ [ינב] יתעדי היבוט לא רמאיו הזה רבדה לאוער

 1 +. ןא אהמאנ ריז. 5 31. המ0 1. הצרתש רשאכו. " עת. סמ.
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 ייו ותוא הניארת ךינעו ונילא אבי +םולשבו ךלי .םולשב יכ יתוחא

 תוכבל* ףסותו םולשב בושיו וכרד חילציו ומע וכאלמ חלשי וניהלא

 = 1?דוע

 ו

 ברעב *ןירגית לחנ דע *אביו ומע לאפר ךאלמהו וכרדל רענח ךליו

 דחא גד םואתפ אציו .וילגר ץוחרל לחנה לא היבוט דריו םש וניליו

 *שופת ךאלמה ול (רמאיו) קעציו רענה "םחל "תא *לכאיו לחנה ןמ
 ערק רענה לא ךאלמה רמאיו גדה תא רענה שפתיו והחינת לאו  גדה

 יב ךמע םתוא םישו "הרמה תאו* בלה [תא] חקו ךותב גדה תא

 ,חינה רתונהו ** לכאו לשב גדה תאו רענה ןכ שעיו תואופרל 'םה םיבוט

 השעת האופר המ יחא הירזע ךאלמה לא. היבוט רמאיו ידמ דע וכליו

 םדא ינפל ונממ ריטקהל ליעוי בלה וילא רמאיו ''הרמהו גדה בלמ

 חושמל ליעות *'הרמהו ונממ וסוניו םידש חור וא הער חור וב שיש

 לא ךאלמה רמאיו * סינתבגאל ואביו ,אפריו ןבול םהב שיש "םיניעה הב

 ול שי הדיחי תבו ןקז שיא אוה יכ ןילנ לאוער תיבב יחא היבוט

 איהו השאל ךל הננתיש וילא *רבדאו הרש המשו '"הארמ תפי

 בושנ רשאכו הרובעב רבדו. ינעמש התעו הבהא היבאו לכש תבוט

 ךיפ תא שיאה הרמי אל יכ יתעדי ינאו הפוחה השענ שיגאר ןמ

 לא התוא ךילונו השמ תרותכ **הנאשתו רז שיאל התוא ןתי אלו

 העבשל "הנתנ רבכש יחא יתעמש ךאלמה לא היבוט רמאיו ,ךיבא

 אוה םירשה ךלמ ידמשאש יתעמשו הילא **ואביש םרט ותמו םישנא

 1 [.הולשב. ₪ 8ם800808. | 5 1. ואביו | * 2. ןורגית.

 5 11. לוכאל. 6 דד. 8. 7 1. זמ. 5 7. תא חק.|
 * זז. הרירמה ; 11. הרירמהו. | ** 21. ם8 1. לכאי. |" [. 0 ₪.
 הרירמהו. 15 1. םדאה יניע. 3 ]. סינתבגאב. 3 ?. ראות.

 לז החרברא 2 בוץ מ 2 גז ? האשנ. | * .ואבש.
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 ןכ רמאיו יבוט ןעיו התא קידצ יכ ךאפרי אוה ךיניע רואממ 1ךתוא

 לכותה] ידמ לא תכלל שקבמ ינב היבוט יחא יבוט ול רמאיו (יי רמאי)

 ךאלמה רמאיו ךרכש תא ןתא ינאו ומע תכלל לכותה [ידמ לא תכלל
 םירההו יתכלה םילובגה לכו םלכ םיכרדה (תא) עדוי ינאו לכוא ןכ

 ריע הז יאמו התא טבש הזיאמו התא םוקמ הזיאמ יבוט רמאיו יתעדי

 ךנוצרכ ךנב םע ךליש ?ריכש ךל שיו* שקבת דוע ךאלמה רמאיו התא

 התא החפשמ וז יאמו ךמש תא עדיל ינא שקבמ יחא .יבוט רמאיו

 .*ךיחאמ לודגה תימולש תיבמ לאננח ןב הירזע ינא ךאלמה רמאיו

 שקבמ ינאש לע ילע סועבת לא יחא *התעו םולשלו םייחל יבוט רמאיו

 הרקיו הבוט החפשממ יחא התא הנהו *ךתחפשממ *תובא רבד תעדל

 םהו לודגה תימולש *ינב ינש ןתנ* תאו לאננח תא תעדי התא םגו

 אלו םש ימע םיוחתשמו .לארשי ץראב ונתבשב םלשוריל ימע *םיכלוהה

 םולשל ךל **יחא התעו וניחא ועת רשאכ "ץראה רכנ* הלא ירחא הלא ועת

 םוי לכב זוז ךרכש תא ןתא ינאו לאה תרזעב ואובת םולשבו ינב םע

 ךרכש לע ךל ףיסוא דוע םולשב ה"'בה םכבישי םאו ינבל ומכ ךלכאמו

 הבושנו םולשל ךלנו ךנב םע ךלא ינא יכ ארית לא ךאלמה רמאיו

 ךירצ התאש המ ךל ןכה (וילא רמאיו) ונב לא יבוט ארקיו ,םולשב

 םולשב םכביש(ו)יו םולשל םככילוי אוה ידש לאו ךיחא םע אצו ךרדל

 .ורמאיו ומאלו ויבאל היבוט קשיו ,םכיכרד חילציו םכמע וכאלמ חלשיו

 ךיא הלעב לא רמאתו תוכבל ומא לחתו .תכלל ואציו םולשל ךל ול

 . 3 אבו אצוי אוהו (ונל) אוה םינוקז ןב יכ רענה תא חולשל תארי אל

 יארת לא יבוט הילא רמאיו וניהלא ונייחי ףסכ ותוא אלבו ונינפל

 1 ? ךרועש. 5? ><. ריכשה לע (1. ריכש ; 1%. רודזמ רבא).

 5 7 ןיחאמ, + ו[. גם . התאו. 5 < תמא ; +. ןארדפ ןוכס.

 6 זז. ךיטפשממ, | * 2. וינב ינש. | * 2. םיכלוה. | * 1. רכנה.
 3 01 מ 1 - * . אבל.
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 היבוט לא רמאיו יבוט ןעיו .'םיתעדי אל ידמל םהב וכליש םיכרדה םגו

 רשאכ ידימ לבק ?יתחתמאו יל ןתנ ותחתמא ול רמאת רשא ןמיפה ונב

 םדא ךל שקבו ךל התעו ,הנש םירשע *םויה ודיב ףסכה תא יתמש

 תא חקו יח ינדועב ינב ךלו ורכש ול ןתנו ךמע ךליו ןמאנ שיא היהיש

 רסחלו ןחל ךנתיו ךיכרד לכב ךרמשי אוה לארשי יהלא ייו 'ףסכה

 םולשבו דובכב ךתוא חלשיו ךיאור לכ יניעבו שיאה יניעב םימחרלו

 תכלל םדא שקבל היבוט אציו ,(תומא םרטב) םולשב ונילא ךבישיו

 יכ היבוט עדי אלו ותארקל דמוע יי ךאלמ לאפר תא אצמיו ידמל ומע

 רוחב התא ןיאמ* היבוט לא ךאלמה רמאיו ,אוה (תואבצ) יי ךאלמ

 תכלל עדתה ינדא *[היבוט רמאיו יכנא לארשי ינבמ] רמאיו היבוט ןעיו
 יתייה ידמבו םלכ םיכרדה תא יתעדי [ןכ] ךאלמה רמאיו ירמל ימע

 ינש ךרדו ?ידמה תנידמ* *שיגרב בשויה וניחא לאיבג תיבב *(שיפשוא)

 סינתבגאו רהב *[היונב] שיאגרו שיאגר דע *סינתבגאמ שי  םימי

 יבאל דיגאו ךלאו ךדסחב טעמ ףרה היבוט ול רמאיו הדשב *[היוגב]

 רמאיו ךרדה רכש ךל ןתאו ימע ךלתש דאמ ינא הואתמ יכ רבדה תא

 היבוט אביו .רחאת לאו ילא בושתש דע דמוע יננה יכ רהמ ךל ול

 יבוט רמאיו ימע ךליש וניחאמ בוט שיא יתאצמ רמאל ויבאל דניו

 אציו ךמע תכלל ןמאנ םאו אוה םוקמ הזיאמ עדאו ילא ותוא ארק

 שיא ךילא םולש ול רמאיו יבוט לא ךאלמה אביו ,והארקיו היבוט

 תאז לכ ינתאצמ המלו "םולש ילע* שי םא יבוט רמאיו םיהלאה

 רועש* ימ ךאלמה רמאיו םיבשחמב רוע בשוי יכנאו *יניעב האור יניאש

 ' ח.ךיתעדי. | 5.411 %6א% יתרמאו ; 7. םתפונו. | * 1. 8008 הזה. |

 + אס6גמ ת. * תי. זיפשוא. 5 .8ם0 עת. סינתבגאב. * 2.80 ת.םיה.

 5 (כמ +]6 מאוישות 01 1. 81:00 א"'ג. ? [6.הונינב ; 2*. אנישנ ןא

 שיאגר את סיתנבגא זא תסה זור וד הארו האירד ןאתסרהש סיתנבגאב

 תשד רד הונינ רד סיתנבגאו הוכ רד הונינ רד שיאגרַו. 3 8

 ג1 >. גת6 1. יניעמ,
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 ךל הקו תונז לכמו האמט לכמ ךמצע תא ענמ ינב התאו .' םימשה

 יכ .אוה ךיתובא ערזמ אל רשא רכנ ןב לכמ אלו ךתחפשממ השא

 .רשא בקעי תאו קחצי תא םהרבא תא ינב רכזו ונחנא םיאיבנה ינבמ

 .םינבב וכרבתנו רכנ ינבב ןתחתהל ובא אלו םתחפשממ םישנ וחקל

 : השעת אל ךשפנל אנשת רשאו ךישעמ ?לכל ךבל םיש ינב התאו .תונבו

 *ומע *םכתסת רשא םויה ןמ* ךתא ריכש תלעפ ןילת אלו םירחאל

 לכ ךל הנאי אלו ןורכשמ ךמצע תא ענמו םיהלאה ךל םלשי ךתלועפו

 השע ףדועה לכמו םימרע הסכ ךידגבמו "םיבערל ןת ךמחלמו ןוא

 *םיקידצ ירבק לע ךופש ךנייו ךמחל* .ךיניעב השקי לאו הקדצ ונממ

 אוהו יי תאמ לאש תע לכבו הבוט הצע ךל ןתיש ימ לבל לבקו עמשו

 ה"בה ?ידיב אלא הצע םוש םדא דיב ןיא יכ ךתצעו ךיתוחרא רשיי

 לכו ירמא רומשו םירי הזו ליפשי הזו השעי ץופחי רשא לכ יכ (דבל) |

15 

 רזעל ךמע היהי יי יכ ץמאו קזחו ךיניעמ וזולי לאו ךילע יתיוצ רשא

 תא ךעידוא ינב התעו ,ךשפנ לכבו ךבבל לכב ונשרדת םא ליעוהלו

 תנידמב ףסכ ירככ רשע יבורק יחא לאיבג דיב יל היה רשא ףסכה רבד

 ארית םא ינב התאו יתומ םוי תא *יתעדי אל יכ (ידמ ץראבו) שאגר

 : לודג רשוע ךל ןתי *אוה אטח לכמ ךמצע רומשתו* יי תא

 ה

 התעו .השעא ןכ יבא ינתיוצ רשא לכ רמאיו ויבא תא היבוט ןעוו

 אל אוה יכ לאיבג דימ ףסכה תא תחקל לכוא ךיא הצע יל ןת יבא

 ףסכה תא יל .תתל וילא רמוא ןמיס המו *ןהריכא אל יכנאו ינריכי

 1 1.8068 םה. | 511.לא; .רכש. |? 11.ונבתכת ; זז. םבתכת
 + ד*.דאדמאב את. - * 2. םיינעל. | * 1%. זיר יב ות ןייו ות תשוג
 ןאקידצ אהרבק רבא.  ם.דיב. | * 1. גם ד. םועדי. | * 2.רומשמ

 אוהו . . .. 39 רך[. גם 11. ונריכא,
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 ,דוע יתפרח עמשא אלו יננחו יננעו הטיבה ינתימהל ךיניעב בוט אל

 יבוט תלפת) ?דובכה אסכ* ינפל םהינש תלפת [תעמשנ איהה תעב

 ךאלמה תא יי חלשיו (היתובא תולפש לע הרש תלפתו ויניע תורוע לע

 בא יבוט תא םהינש תא תאפרל תואופרה לע הנוממה רשה לאפר =

 ןב היבוטל התתל לאוער תב הרש תאו ויניע ילחמ ותאפרל היבוט

 : םירשה ךלמ ידמשא תא הנממ ריפהלו השאל יבוט

- 

 הדרי לאוער תב הרשו ותיב לא בשיו ותלפת תא יבוט תולככו

 ףסכה תא יבוט רכז איהה תעב .יי לא ללפתהל התולככ היבא תילעמ

 הנה ובלב רמאיו ידמ ץראב שאגר תנידמב לאיבג דיב דיקפה רשא

 ינב היבוט תא ארקא התעו *תומל ?ישפנ תא* םוי לכב לאוש יכנא

 רמאיו ונב יבוט תא ארקיו .תומא םרטב ףסכה *רבד תא ותוא עידואו

 לכ הנבזעת לאו ךמא תא דבכו דובכב יתוא רובק תומא רשאכ וילא

 המכ ינב רוכזו הייח תא *ררמת לאו היפ תא הרמת לאו הייח ימי

 דובכב ימע התוא רובק התומבו ?הנטבב ךתויהב הילע ורבע תורצ

 רובעת אלו וינפל אטחת אלו ךארוב תא רוכז ךימי לכו דחא רבקב

 לאו הקדצ *תושעמ ךדי* ענמת לא יי ךל ןתי רשא לכמו ויתווצמ לע

 יי םילעי לאו לארשי יינעמ ךיניע םילעת לא סמח ישנא םע 'רבחתת

 ענמת לא רשוע תושעל ךדי גישת אל םאו ךתרצ תעב ךממ ייניע

 בהזו ףסכ תורצואו רשוע ךל הנקתו ךדיב אצמנה ןמ הקדצ תושעמ

 קסעתמה לכו תוממ ליצת הקדצו עשר תורצוא וליעוי אל יכ *(קדצב)

 ןמ ומע םיקסועו ךינפ הזחא קדצב ינא בותככ םיהלא ינפ הזחי הקדצב

 1 1[. פמ4 1. יי דובכ אסכ ינפלו הניכשה. 5 <. מ 11. ןב.

 ' זז. ושפנ ותוא. | * 1[.ישפנ תומל. | * 1.8008 ןמ. | *21.הרמת.
 ז רז, המ0 11. 806 ךילע. % 7. תושעל. * הקדצב ! 19. סמו(.
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 זז 500% 07 ספ, 0

 טעמב דירש ונל ריתוהש .תואבצ יי ילולו הזה םויכ (םש ונתחדה רשא

 .לאו תמאו ךיטפשמ םיבר) יי התעו ונימד הרומעל  ונייה .םודסכ

 ךיכרדב ונכלה אלו ךינפל ונאטח יכ יתובא תונועכו יתונועב ינלמגת

 יכ ינממ ישפנ תא *אנ חֶק(ו ימע אנ השע ךיניעב רשיבו בוטב התעו

 הרשל ?הרקנ אוהה םויבו .דוע יתפרח עמשא אלו ייחמ יתומ בוט

 *תוחפשמ ויה תעב ידמ ץחא תגידמב *םינתבגאב התיהש לאוער תב

 ךל ארקל יואר שי אל הל םירמואו הב םיגיעלמו) התוא םיפרחמ היבא

 הל ברק אלו םישנא "העבשל השאל הנתנש* רבד לע *(הרצ אלא הרש

 *וברקש םדוק םתוא גרוה היה םידשה ךלמ ?ידמשא םא יכ םהמ דחא

 תא *תגרוה תא המל החפשה הילא רמאתו ץראה לכ ךרדכ הילא

 ' יתומתש ךיתובאל היהי בוטו הזה ערה רבדה לע ונתוא יקלתו ךישנא

 הרש העמש רשאב יהיו .םלועל תב אלו ןב אל ךממ וארי אלו םתחת

 ינפל קעזתו היבא תילע לא לעתו ךבתו דאמ לחלחתתו תאזה הפרחה

 .םימיב םיאב םינקז םהו יבאל ינתתנ התא םיהלא יי רמאתו רמ לוקב יי

 יהלא התא יכ םידשה *"ךלמ תא יתוא םיחקולה 'ישנא לע תחלשה התאו

 ןיקיזמ ינימ לכ ךדיבו .תוירבה לכ רצויו םידשה לכו תוחורה (לכ)

 ןוגיב ימאו יבא תביש תא דירואש ךיניעב בוטה יי התעו םלועבש

 הארא לאו גורה אנ ינגרה תאזכ ילע ךינפלמ ןיד רזג אצי םאו הלואש

 לכמ ינא הרוהט יכ יי תעדי הלודגה יתפרחו הבורמה יתערב רוע

 הדיחי ינאו יתולג ץראב יתובא םש תאו ימש יתאמט אלו םדא תאמט

 9 ינשרויש בורק "ול שי אלו ותלחנ תא שריל ןב *ול ןיאו ימאלו יבאל

 םאו םלועב דוע תויהל יל ןורתי המו םישנא העבש ירובעב ותמ הנהו

 + :0תוץופ 11, . , * 4. ארקנ ; צ. רנאב; 5-3. המ ל. סינתבנב.

 + 1. תחפשמ ; ע. תליבק. | * 11. 0סמוזמטס8 תאש ליבשב הרורצ ןמ.
 5 זז. השיאל התעגש. | 7 1. סץ עץ נס יאדמשא. | * 11. וברקיש,

 5 1[, ּתְנרֶה. | * ם.ךאלמ. | * ע,יִל. | * 7[.ול ינשרייש,



 2 דזה זי. \אפז.\'זזזסא . 1.

 יתישע תמה תא ?ירבק ירחא אוהה הלילבו ,םיללחה תא רבוק 'אוהו

 לארשי ץראב יוארכ האמט ץראב ימצע תא רהטל יתלכי אלו הליבט
 דוע יתמ ירחא ירהטת אל רמאל איבנה הימרי ונילע רבד רשאכו

 ילע* םירפצ יכ יתעדי אלו םילגמ ינפו ריקה לצא יתבכשו יתכלהו
 לא רקבב יתכלהו יניעב לולבת *תישענו יניע לע םתאוצ הלפנו *ריקב

 יחא לכו םינש עברא רוע יתייהו ולכי אלו יתוא תאפרל םיאפורה |

 איהה תעבו ,יתוא העור יבורק רקיקאו יניע תורוע לע םיבצע יבורקו

 תלבקמו םירחאל תועירי תגרואו םישנל הכאלמ השוע יתשא הנח

 קעוצ ידגה לוק עמשאו הרכשב דחא ידג הל ונתיו םויה יהיו הרבש

 רמאתו .בונג היהי אלש ךשפנב ירמשה הזה ידגה אב ןיאמ הל רמואו

 הילע יתקעצו הל יתנמאה אלו ירבש לע ילא ןותנ יכ רבדה ןכ אל ילא \

 .ידגה קסע לע דחי םיטטוקתמ ונייהו וילעבל ותוא ימלשו יכל רמאל

 תעב ךל וליעוי אלש ךיתוקדצו ךידפח היא ילא רמאתו הנח ןעתו

 : תוירבל תעדומ ךתפרחו ךתרצ

 ג

 יתרמאו יי ינפל יתללפתהו .ירבש לע יתלחנו יתייהנו יתבצעתנ ינאו

 רסח ךיכרד לכו הרובג ךישעמ לכ יכ ךטפשמ רשיו יי: התא קידצ

 תישע תמא יכ *ילע אבה לכ לע קידצ התאו ץראה טפוש התאו תמאו

 ינדקפו] אנ *ינרכז .תוחילספה ןודא םימחרה בא [יי] התעו יתעשרה ינאו

 יתונועכו יתאטחכ ילע לומגת אנ לאו ךידפחו ךימתר תדמב [אנ
 םוג ירחא ךתרות תא וכילשיו ךיתוצמ ורמש אל רשא יתובא תונועכו

 םיוג ונב לושמלו םימעה לכב) הנינשלו לשמלו הפרחל ונתוא ןתתו

 ! 7. אוהש. 5 ר[. יתרבק ; תם. (סע +6 %ח0 0108 רבק.

 % < ריקה לע; +. ןמ רס ןילאב ראוידב דוב ןאש הנאישא ןאכשגנב יכ
 (! םירפצ ןק). | * 2. השענו. | * 2. ונילע | * 31. גם6 רכז. |
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 .שעיו וינב לע אנק ךכ לע ויהלא יי ינפל וב הצרתי ילוא ונב תא

 - ילוא *יי רובעב* ינב ינש "תא טחשא ינא *ךלמה רמא זא* .המקנ ךירבעב

 ול ובראיו וינב רצארשו ךלמרדאל רבדה עגיו ינרזעיו *םהל םב הצרתא

 . רמאנש (ותועט ןוגד ינפל ללפתהל סנכנש העשב ברחב)  והוגרהיו

 יכ יהיו טררא ץרא וטלמנ המהו ברחב והוכה וינב רצארשו ךלמרדאו
 תא ןודחרפא דקפיו ויתחת .ונב ןודחרסא ךולמיו רושא ךלמ בירחנפ תמ
 רבדיו רושא ץרא לכב לשומו ול רשא לכ לע יחא לאננח ןב רקיקא

 היה יכ הונינל ינבישה רשא דע םיבוט םירבד ךלמה לא ילע רקיקא

 הוצ יכ ינב היבוט תאו יתשא הנח תא יל ובישיו יבורקו יבוהא רקיקא

 :*ילע ףעז רשא ופעזב םשפתל רושא ךלמה

 ב

 יתבשיו הלודג הדועס [יתיבב] יתוניכה תועובשה גחב איהה הנשבו

 םיינעה וניחאמ ?ונל אבהו ךל ינב היבוטל יתרמאו לוכאל *ינחלש לע

 היבוט ךליו .ךאוב דע לכאנ אל ימע םיבשויה לכו ינאו *ונמע לוכאל

 גרהנ וניחאמ דחא יבא ילא רמאיו שפנ רמ בשיו םיינעהמ שקבל ינב

 תא יתבזעו דאמ יל רציו יתלהבנ יתעמש רשאכו ,ריעה בוחרב ךלשוהו

 שמשה אב דע יתושרב ויתמשו בוחרה ןמ ויתומירהו יתכלהו ינחלש

 תא יתרכזו הניקבו העמדב ימחל יתלכאו יתיבל יתבשו ורבקל לכואש

 םכיגח יתכפהו רמאל ?לא תיבב* [איבנה] סומע רבד רשא רבדה

 תא יתרבקו יתכלה שמשה אובכ יהיו ,דאמ הברה הכבאו 'וגו לבאל

 ושפנ לע ארי הז ןיא רמאל ילע םיגיעלמ יתחפשמו יבורקו ללחה

 1 זז.'ה רובעב. 2 א6% זמ 11, לט6 גמ 1. 5 ל 8.

 * ₪0 811, םיהלאל 1 לע. סמ. 5 ? ונילע 5 1: ןחלשה ;
 ₪. ןמ ןאב, 1.16 ןמ סלגמ. | 7 .יל. | * 11.8ם8 1. 6סמ נמס יתרמאו

 היבוטל ; 2%. היבוטב םתפוגו. | 2. ותיבב.

 ו



 19 חמתתמש ית אפז,\דזנסא. - % 01

 ילכב םיננעתמ* םיחמשו םיתושו םילכוא ויה םהילע ?ףצק רשאו
 תונועבו וניתונועב הדוהי רבש לע ולחנ אלו םילבנבו תורונכבו ?ריש

 וחשמי םינמש ישארו ןיי יקרזמב םיתושה הדוהי לע *בותככ וניתובא

 הדוהי לע יי תאמ ףצק היה תאז לע םגו ףסוי רבש לע ולחנ אלו

 - לגו ויפפ לעמ םכילשה דע לבב ךלמ תא םהילע אביו םלשוריו

 ץוחמ םיכלשומ לארשי יללח יתיאר רשאכו ,ותמדא לעמ הדוהי תא

 יהלא יי יתרמאו תובר םימעפ םיתרבקו םהיתויוג בנוג יתייה המוחל

 .ונעשרה ונחנאו תישע תמא יכ ונילע אבה לכ לע קידצ התא לארשי

 םיתמומה םישנאה ירגפ ימע יללח תא רושא ךלמ בירחנס שקב רשאכו

 רשא ךדבע יבוט רמאל ךלמל ודיגיו הוננ ישנא וכליו םאצמ אלו

 הונינ תוצוח לכ לע *וישנא תא חלוש אוה ךל רשא לכ לע* תדקפה |

 יהיו ,ךממ ארי אלו רתסב םתוא רבוק אוהו ומע יללח תא שקבל

 שופתל וציו דאמ ילעָ+ ופא רחיו הזה רבדה תא בירחנפ עמש רשאכ

 עדונ רשאכו ופעזב *ינגרהל שקביו ינב היבוטו *יתשא הנח תאו* יתוא

 יתרתסנו יל רשא לכ *תא לולשל וציו וינפמ יתחרב הזה רבדה יל

 םוצבו םשפנ רמב *וימותיו לארשי תונמלא ילע וקעצ רשא דע וינפמ

 לארשי לא והרכמיו םיקחש דע אשנו וטפשמ םימשה לא עגנו יכבבו

 אנק המ לע וינקזלו ויצעוי תא לאש יכ ברחב והוגרהיו וינב ינש דיב

 תאו ?הערפ ליח תא יי ךאלמ דימשהו םלשורי לעו לארשי לע ה'ב'קה

 *םדי לע העושי דימת םהל יי ןתנ רשא 'ירוחבהו* םירצמ ירוכב לכ

 טוחשל ךילוה לארשי לש םהיבא םהרבא יכ ויצעויו וימכח ול ורמאיו

 1 7. בצק. |? 21.ריש לכב םיגנעתמו ; 1. רומזמ לכב ; +. תאלאב
 רורס. ? 1[. גמ0 זז. בותכ ךכ. + 106 גם 11., לוג6 גמ 1.

 5 7. סמ + ינגרהלו ינשפתל ךלמ. | * 1. םימותיו. | 7 1. רצאנדכובנ.
 5 ₪0 811; 17+. יראגיתכוב השימה ןאשיאב יאדוכ דאד יצנא ןאנאונ ןאו

 (! םהילע) ןאשיא רבא.
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 1 | ' 300% סע דסתז 18

 = ילע התוצ רשאכו יי תוצמכ (םלשוריל הלא לכ םע הנשו הנש לכב
 : יתלדג רשאכו .ימאמ(ו יבאמ) יתראשנ םותי יכ יבא םא הרובד

 היבוט ומש יתארקו ןב יל דלתו הנח המשו יתחפשממ השא 'יתחקל

 .יחא לכו הלודגה ריעה הונינב יתבשי ילתפנ ץראמ יתילגה רשאכו

 .?יי תארי ינפמ םגבתפב יתלאגנ אל יכנאו םיוגה םחל םילכוא יבורקו

 יניעב דסחו ןח םיהלאה יל ןתיו *ישפנ לכבו *יבל לכב יי תא יתרכזו

 ותומ םוי דע ול רשא לכ לע יתא "דקפיו* רושא ךלמ רסאנמלש
 רשע ז שאגר תנידמב ידמ ץראב רשא יחא לאיבג *דיב יתדקפהו

 ונב בירחנס ךלמיו רושא ךלמ רסאנמלש תמ רשאכ יהיו ,ףסכ *ירבכ

 . יתלכי אלו ץראב ויה רשא תומחלמה ינפמ ידמ יכרד ורגסיו ויתחת

 יינעל * תובר תוקדצ יתישע (ןכ ירחאו) יפסכ תא *תחקל ידמ ץרא לא תבלל

 תמוחל ץוחמ םיבלשומ ימע יללח יתיאר רשאכו תונמלאו :' םימותימ ימע

 בירחנס בש רשאכ יהיו .םיתרבק רשא דע יתחנ אלו יתטקש אל הונינ

 לארשי יהלא יי ופגנ רשא לע םינפ תשבב הונינ לא הדוהימ רושא ךלמ

 ףצק תאז לעו] לארשי יהלא תא ףדגו ףרח רשא הפרחה לע "'הדוהי ץראב*

 ינאו דאמ הברה םהמ גרהיו [ותוכלמ לכב רשא לארשי תולהק לב לע
 לארשי יטבש לע תאזה הרזגה אב המ לע תמא רבד תעדל יתשקב

 ומש אלש *יתאצמו לוע ןיאו הנומא לא ?ה'ב'קה יכ* תמאב יתעדי יכ

 ךלמ בירחנפ דימשה רשא םהיחא תדמשה םבל לע לארשי יטבש
 שטר םהיללועו גרה ברחב םהירוחבו שאב חלש םהירצבמ רושא

 םהיחא תריזג לע "יי ינפל ונעתישו ולבאתיש םוקמבו .עקב םהיתורהו

 1 11. יתחקלו. 5 ? םיהלא. % ? יבבל. + ? ידאמ.
 5 ?. ךוקפיו. י 2 .תיבבי ד > המם 2, 0ט6ץוקס0 שיאגר,

 % ? רככ. | * ם.צסמ * 1. ל, תחקלו. | . םימותיל ₪
 סזמ8(1 מ 1:88 הדוהי ןימז רד 46+ (דאמ) תיאגב, .16. | ל 11."ייש

 םהב. | 5% 2. יתעדיו.
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 זס תתמסתמש דתהאפאזךזסא.

 [< יבוט רפס <]

 א

 'ןב לאיבג* ןב (לאירא ןב) לאננח .ןב לאיבוט ןב יבוט רפס הז

 רשא הלוגה םע ןורמושמ הלגה רשא) ילתפנ הטממ ?לאיתננ ןב לאשע
 רושא ךלמ ?רסאנמלש ימיב הלגה רשא (הלא ןב עשוה ימיב התלגה

 יבוט רמאיו :המי לובג לע לילגב רשא ילתפנ ריע *יבשותמ היה אוהו

 םימת ךרדב ייח ימי לכ ךינפל יתכלהש (לע) הבוטל יהלא יל הרכז |

 ץראב הונינב הלוגב ימעלו יחאל יתישעש םיבוט םידפחו תובר תוקדצו

 *דוד תיבב ועשפ ילתפנ הטמ לכ לארשי ץראב רענ יתויהב יהיו ,רושא

 םשו לארשי יטבש לכמ יי רחב רשא ריעה* םילשורי תולעמ ולדחיו

 * תולעהל הכותב יונב יי לכיהו לארשי יטבש לכל שדוקמה יי חבזמ

 םיחבוז ילתפנ הטמ יחא לכו (הנשב) םימעפ השלש ייל םימלשו תולוע
 לארשי ךלמ טבנ ןב םעברי השע רשא בהזה ילגעל תולועו םיחבז

 לע יי תרותב בותככ םידעומב םילשורי לא יתכלה ינאו ןדבו לא תיבב
 (שוריתו ןגדו) ןרהא ינב םינהכל תורוכבו תורשעמו םירוכבב לארשי

 ינפ תא םיתרשמה יול ינבל המדאה ירפ לכמו (םינומרו םינאתו) ןמשו

 יתכלהו) הנמלאלו םותיל רגל ישילש רשעמו ינש רשעמו םילשוריב יי

 1 רב לאירבג ; 31! 2188. גטס לאיבנ ]מ 0 1006

 ? < לאיתנ *. סוסויץוא](סעס רפאלמלש. | + 80 911; תיאליו זא.

 5 ע. 80488 לארשי האשדאפ. | * 2. תולעהלו. |? 31. ישיא.
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 שנ רב חכשא אלו אתרק ישניא לכל יולע לאשו לאפרל חכשא אלו

 אכאלמ םורא יובא עדיו היתחכשא אל היל רמאו יובאל בת : הייזח יד

 יוניע האפאלו אדישד יודימ הרש האסאל אהלא רדשד הוה לאפר

 .חלצאו ירב םע בט היכאלמ חלשד אהלא ךירב רמאו אהלא ךירבו

 חלצא אלהלו אוהה אמוימו :אנתוכ *ןיערמ ןיביסח ןירת יסאו היחרוא

 תימו היתתנא הרש ןמ ןינב היל .בהיו הירב היבוטלו יבוטל אהלא

 : ןוהיסכנ לכ היבוט תריו היתתנא הנדעו לאוער

 אתווצמ לע הידקפו הירב היבוטל ארקו יבוט ערמתא ןימוי רתב

 יריתעו יכיסח םע ךמוי לכ אדסיח לימג יוה ירב הל רמאו אהלאד

 םהרבא ךדי ידבוע לכ אהלא ךרבי ןכ ןיגבד ךמוי לכ אתקדצ דיבעו

 בהיד לע קחצי ןכו "יי היכרב בהיד ארשעמו אתקרצ לידב אנובא

 אל היתולצ ילצו ןבלד אתיבל לזא דכ בקעי ןכו אתקדצ דבעו ארשעמ

 בהיו אהלא היחלצא ןכבו יכיסחל אתקדצ[ו] ארשעמ בהימל אלא רדנ

 דיבעת םא תאו יהוחא ושעמו ןבלמ הירטנו ליאשד המ לכ היל

 אתווצמ ראש לע ןוהתי דיקפו : ןוהתי ךירבד המכ ךכרבי ןוהידבועב

 בר רקיב הירב היבוט הירבקו הימעל שנכתאו היתי אדקפל םילשו

 היחלצאו יובאד אתווצמ םייקד לע היבוטל אהלא ךירב היתומ רתבו
 :יודי ידבוע לכב אתכרב בהיו יגס

 | יבוט השעש לע תורשעמהו תוקדצה חכ לודג .המכ ונדמל אה

 ןיעדוי ויהש יפלו ,הבקה ול םלש המ יוארכ ויתורשעמ שירפהו תוקדצ

 םהרבאב .םהב ןיריהז ויה ךכל תורשעמהו הקרצה חכ םלועה תובא

 ןיאו איהה ץראב קחצי ערזיו תכ קחציב ,לכמ רשעמ ול ןתיו תכ

 בתכ בקעיב ,הקדצל םכל וערז רמאתאד המכ הקדצ אלא העירז

 :ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו

 % ל"ת היבוט השעמ םת <

 1 18. ןידרמ.
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 ארקיל יננידעסי אהלא רמאו היתתנא הנדעו לאוער ךירבו היחרוא |

 , :ןוכייח ימוי לכ ןוכתי =
 הו 1

 היבוטל לאפר רמא הונינ לבק יד אתרק סירקא דע היבוט לזאו

 םע אנרתב ךתתנא ליזית ןעכו ךובא תי תקבש ןידכיא עדי תא יחא

 ' ןיאמדק ןוהיורת ולזאו אתיב האנפל ליזינ תאו אנאו ןליד אירבוג

 היתי תזח דכו הרב תי אייכסמ איחרוא תשרפב אבתי הימא וחכשאו =

 ךביתאד אהלא ךירב תרמאו היל תקשנו תפיפגו היתומדקל תטהר

 תרחוא המ ירב ןעכו םלעל ךפא יזחימל תיבישח אל אנאד םלשב

 ךובאל תא ליז ?הל תרמאו איגס תאידחו אידבוע לכ היל יוחו יתימל

 דכו הימע לאפרו היבוט לזאו ךתתנא יתיתד דע אכה אנמיאק אנאו

 קשנאו יתול בת ירב היל רמאו יגס ידח הירב אתא םורא יבוט עמש

 בס היבוטל לאפר היל רמא :ךתול לזימל אנליכי אל אנאר ךל

 ידחו אלווא ?ןמ דיכ* יהוניע תי אהלא יסאו יוניעב יושו אנונד אתררמ

 רמאו אהלא תי יבומ ךירבו אהלא הימע דבעד הבר אדסח לע יבוט

 תא ארוהנל אכושחמ ינניקפאו ינמ היתוביט ענמ אלד אהלא ךירב

 דבעיד אעראבו אימשב אהלא תילו ןגמ יסא ךתוכ תיל יסמו יחמ אוה

 קפנו אתיב וינפו דבעד . לכ יובאל היבוט יעתשאו : ךתוורבגכו ךדבועכ

 האזח דכ יוהו ןוהמע לאפרו היתלכ תומדקל הירב היבוט םע יבוט

 אדה אתתנא ןמ ךל אהלא ןתי רמאו ךירבו היתיבל הלעאו הלע ידח

 :ןמח ךמא יניעו יניעו ןיטישק ןינב

 בו ו"
 רמא אתעש רתב :היל לזאו לאפר ןוהמע לע אל אתיבל ולע דכו

 דועו הירגא היל ןתינו אנוחא הירזע ארקו אקושל קופ היבוטל יבוט

 שלבו אקושל היבוט קפנו :אוה טישקו ןמיהמ רבג םורא הילע ףיסונ

 1 (0 18810 1 5 118. היל. * 118. ןמדיד.
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 לוימל ליבי  ןימוי המכ חירב ימוי בישח יבומ אמויו אמוי לכבו

 היבוטו הינבשוח ימא ומילש דכו .רדהמל ןימוי המכו אפסכ אלבקל

 אלו לאבג תימ וא ןמת הינובכע אמליד הישפנב רמא בת אל הירב

 ירב דבא היל תרמא היתתא הנחו האנעתאל ירשו אפסכ :היל ובהי

 הרב לע יכבמלו רפסמל ירשו רחאתמ אוה ןיד לעו ןייחב הישפנ תילו

 המל ןיניע רוהנ אתקיחר עראל לזימל ךתיחלשד ירב יל יוו תרמאו

 ךרב יתי  ןילהבתת אל יקיתש הל רמא הוה יבוטו לזימל .היתקבש

 יסיסנת אל אוה ןמיהמ הימע לזאד ארבגו היל הוה ערומ םרב םלשב

 ירב לע יננימחנת אלו קותש היל תרמא הנחו םלשב יתיי םורא ךימרג

 אלו היב יתיי הרבד רתא אילילבו אממיב איחרוא תשרפל תקפנ תוהו

 רסברא ומילש דכו : הבל חנ אלו אילילב אתעמד ןהליא םדמ תמיעט

 ןירבפ אל אמאו אבא םורא אנחלש לאוערל היבוט רמא אתפוח ימוי

 :ףות אבכעתיאל אנליכי אלד יתי חלש ךנימ וטמב ןעכו יתי יזחמל

 :תדבעד לכ ךובאל האווחל רגשאו ףות ימע רחוא לאוער היל רמא

 הרש בהיו לאוער םק ןכב אבאל בתימל ושר יל בה היבוט היל ביתא

 ןישובלו ןירותו ןאע ןילמגו ןירמחו ןידבע היסכנ תוגלפו היבוטל היתרב

 ןוהל רמאו ןוניכרבו טקשהבו הולשב ןוהתי חלשו בהדו ףסכד ןינאמו

 ףיפגו תומיא אל דע ןינב ןוכנמ יל יזחיו אמלש ןוכילע יושי אהלא

 ךיתומחו ךומחד ארקיב יריהזיא היתרב הרשל רמאו ןוהל קישנו ןוהל

 אתבר אודחו אתבט אתרשב ךנמ עמשנו םלשל ליז ךיבירק ןוהיורתד

 אימשד אהלא תא יחאו ירב היבוטל תרמא הנדעו : החלשו הל קשנו

 הרש אהו יתרב הרש ןמ יומדק ןיטישק ןינב ינניזחיו םלשב ךנירבדי

 הרשו ךמיא אנא םלשב ליז הייח ימוי לכ התי ינעת אל ךדיב יתרב

 :ןונתחלשו ןוהל תקשינו ןוכייח ימי לכ ןוביתרא חלצי אנהלא ךתתא

 חלצאו היכאלמ חלשד אעראו אימשד אהלא ךירבו ידח היבוט לזאו
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 התמא הנדע תחלשו :שיגרי אל שניאו הינירבקנו אל םאו םייק אוה

 ירמ וכירב ןוהל תרמאו תקפנו ןוהיורת ןיבכש אהו תזחו אנורדיאל

 אעראו אימשד אהלא 'יי תא ךירב לאוער רמאו :אוה םייק םורא אמלע

 ךדי ריצי לכו ךדיסח ךנוכרבי איכדו אשידק ךתכרבו יסמו יחמ תא

 אתודח אנל תבהי םורא ךרקי םוש ךירבו םלועל ךנודוי ךכאלמו

 אתסח םורא אהלא תא ךירב ןיבשח ןנאד המכ אלו ךתוביט תואינסב |

 יהודבע ותאו : םלעל ןוהייחב הודחו אדסחו אמלש ןוהל בה ןוהיורת לע

 היתתנאל רמאו שנ רב אנב שיגרי אל דע ארבק תי ואיסכ ןוהל רמאו

 ידיקפו ןיברעו ןילגע .ןמתמ יביסו ארדעל יטוהרו ינס םחל יניקתא

 דע יתיב ןמ קופת אל היבוטל רמאו :ןכ תדבעו בט ןווטסירא דבעמל
 תומנ דכו ןעב יאסכינ תוגלפ בסיתו אתניגע יתרב ידחתו ןימוי רסברא

 אבאל ךל אהא אנאו ריקי רבל יל אהת תא אלוכ בסית יתתנאו אנא

 : םלע דע אמיאל יתתנא הנדעו

 שם
 אכמ ךמע רבד יחא הירזע היל רמאו לאפרל היבוט ארק ןכב

 היפוצרמ היל בהו לאבג רטס שיגארל ליזו ןילמג ןירתו ןידבע העברא

 ןמתל לזימל אנליבי אל אנאד לוטמ יתליכל היתי ןימזו אפסכ ךל ןתיו

 ינמ אבאו ןימוי רסברא דע היתיב ןמ קופא אלד לאוער םייקד לידב

 אנליכי אלו אבאד אשפנ ףיצא דח אמוי אנדע רבעי םאו אימוי

 ןידבע העבראו ןילמג ןירת םע לאפר לזא : לאוער םייק אלטבל

 היבוטד היל יוחו היפוצרמ היל בהיו לאבגד אתיבב ותבו שיגאר ירוקל

 היתפוחל ליזיד היל ןימז הוה היבוטו לאוער תב הרש בסנ יבוט רב

 היבוט חכשאו אתליכל אתאו אילמג לע אפסכ ןעט ןכ לאבג עמש דכ

 היכרבו אתאודח תואיגסמ יהולע אכבו היל קשנו ארותפ לע ביתי

 ךירבו איגס אתקדצ דיבע טישקו בט רבג ךרבי אימשד אהלא רמאו

 : אדה אתבט אתתא ךמאלו ךובאלו ךל בהיד יבירק יבוטד היחלא
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 היתוביט ןוכילע דיקפיו ןיד אילילב ןוכניקורפי אימשד אחלא .יי השמד

 רמא ותנאל היבוטל התי .בהיו היתרב הרש תי לאוער רבדו : הימלשו

 לאוער ארקו :ךובאל התי רבדו השמד אתירוא תכלהכ התי ביס היל

 תדבעו היתרבל אתבותכ יהולע בתכמל אריינ האתיאל היתתא הנדעל

 הנדעל לאוער רמא : ותשו ולכאו ןידהס התי ומתחו אתבותכ ובתכו ןכ

 תפיפגו ןכ תדבעו ךתרב ילעאו אָבבשמ .תיב ןורדיא יניקתא היתתנא

 אימשד אהלא ךמע דיבעי יתרב תרמאו תכבו התרב הרשל הנדע

 ךל ווהד .אנווד לע אוודח ךל ןתיו יכילע חגשיו אדסיח ןידה אילילב

 ;ורבעד ןינדיעב
0 

 הרשו :היבוט ןמתל ולעו אסרעו אנורדיא אנקתאל ומילש דכ הוהו

 התחמ לע יושו אנונד אביל ביסנו לאפר יולמ היבוט רכדו היתתנא

 אערא  יפייסב קרעו אחיר ליבק יאדמשאו הרש תמילג תוחת רטקו

 אשד ודחאו אנורדיא ןמ וקפנו :ןמתל הירסאו הירטק לאפרו םירצמד

 ימרינו .יומוק יתחא הרשל רמאו אסרע ןמ היבוט םקו ןוהיורת לידב

 םדק היבוט ילצו היתוביטו הידסיח אנלע דיקפיד אהלא םדק אנונחת

 ךנוכרבי םלועל ךמש ךירבו לארשיד היהלא "יי תא ךירב רמאו אהלא

 הוח תי [ך]מס היל תבהיו םדא אתירב תא ךתיירב לכו אימש

 יהודוחלב םדא יוהימל ןיקת אל תרמאו אשניא ינב לכ ןוהנימו היתתא

 אתונז לידב אל םורא תעדי תא אהלא ןעכו הילבקל ךמס היל דיבעא

 ךדסח אנל בהו אנלע סוח אתירוא תכלהכ ןיהלא אד יתחא תיבסנ
 תרמאו- הרש תביתאו ןיבט ןינב אנל בהו םלשב אדח ךא ארבחתאל

 רמאו לאוער םק איליל תוגליפב תוהו אוה אילילב התוול לעו :ןמא

 הינירבקנ אילט תימ םא ןוחל רמאו אילילב ארבק ארפחל יחודבעל

 היתתנא הנדעל ארקו אדוסיח אנל אהי אלו עדיי אל שניאו .אילילב

 םא יזחתו הריב אניצובד אנורדיאל ןיתמא ןמ אדח ירדש הל רמאו
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 אתתא בסתד ךדקפד ךובאד אתדקפת ריכד תא תיל לאפר היל רמא

 הניבסתד אנעדי אדיש ןמ לחדת אלו ינמ ליבק ןעכו ךובאד אתיערזמ

 רטקאו אנונד אביל ביס המע אנורדנאב לועית דכו ותניאל ןידה :איליל

 יבצת דכו םלעל בותי אלו קירע אוהו חרומ אדישו השובל תוחת הינימ |

 דיקפאד אהלא םדק ןמ ןימחר ועבו ולצו אסרע ןמ ומוק התול לעימל

 ןינב הנימ דילותו התול לועית ןכבו אתופא ךל ןתיו היתוביט ןוכילע

 ןמ הניקרפת תאו אמלעד אמוימ איזחמ תוה ךל םורא לחדת אל =

 : היבלב הרשד אתמיחר תלע ןיליאה אילימ היבוט עמש רכ : אדיש |

 ן +

 וליאשו היתיב ערת רטס היתי וחכשאו סינתבנאב לאוער תיבב ולעו

 הנדעל לאוער רמא אתיבל ולעו אתיבל םלשב ולוע ןוהל רמא הימלשב

 ןנמ הנדע ןוהל תליאש יחא יבוטד אתומדל אילט ןידה ימד המכ היתתא
 ןותעדיה ןוהל תרמא ילתפנד אטבישמ הונינבד אתיבש ןמ הל וביתא ןותא

 אוה אבא יבוט היבוט רמא היל םלשד אנעדי הל ורמא אנוחא ינוט

 ךירב לאוער רמא :וכבו .היל קישנו היל ףיפגו היתומדקל לאוער טהר

 רוועתאד לע אדסיח ישנל אוה אידיד אנויפרו טישקו יאכז רב תאו יבוט

 יתוחא רב היבוטל לאוער ףיפגו ןאיגס אתווצמו אתווכז דיבעו יאכז רבג

 לאוער סכנ :יהולע וכב היתרב הרשו היתתנא הנדעו היראוצ לע אכבו

 היבוט רמא ולכא אל דע ותשו ולכאו וריש ןוהל וניקתאו דח ארכיד

 לילמ :ותניאל יל הנינתיו היתרב הרש לע לאוער םע לילמ לאפרל

 בט אנעדי ירב היבוטל לאוער ביתא היבוט ימגתפ לאוער םע לאפר

 רבכ אטשוק ךל אנרמא םרב ןרוח רבגל התי ןתאדמ ךל התי ןתאד

 לוכא ןעכו התול ולע אל דע ותימ ןוהלכו ןירבג העבשל התי :תיבהי

 התי ןעכ בס .לאוער רמא :יל הנינתיתד דע לוכיא אל היבוט רמא יתשו

 אתירוא תכלהכ ותנאל ךל הביהי ןעכו ךתחא איהו אהוחא תא םורא
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 -אחרואל קופו ךמרנ ןיקתא ירב היל םנ הירב היבוטל יבוט ארק :םלשב

 - ןוכמע היכאלמ חלשיו םלשל ןמתל ןוכתי רבדי אימשד אהלא ךחא םע

 היל ורמאו הימאלו הובאל [ה]יבוט קשנ : םלשל ןוכביתיו ןוכחרוא חלציו

 אל אנמ לוטמ יבוטל תרמאו הימא תכבו ךהמל וקפנו םלשל ליז
 לועייו קופי אוהו אנל אוה יאדיחי רב םורא אילט חלשמל אתליחד

 םלשב ןילחדת אל .יבוט הל רמא אהלא אנסנרפ אפסב אלב אנמדק

 < ןוזחת ךניעו היחרוא חלציו הימע ליזיי בט ךאלמו בותי םלשבו ליזי

 ; יכבמלמ יענמו םלשב בותיד היתי

4% 

 ןמת ותבו אשמרב ןירגית לחנ דע ותאו הימע לאפרו אילט לזא

 לכאו ארהנ ןמ דח ןונ קפנ ולשבו יולגר אנזשמל ארהנל היבוט טהרו

 היניקבשת אלו אנונ דיחא לאפר היל רמא אילט חווצו אילטד אמחל

 בסו עיצמב אנונ עזב לאפר היל רמא אתשביל היקפאו אנונ תי שפתו

 .אחורו אדיש חור היב תיאד ארבג םדק הינימ ארטקאל בט אוה היביל

 ארויח ןוהב תיאד ןינייע הינימ חשמימל אתררמו הינמ ןוקרעייו אתשיב

 ארתומו לכאו הפא אנונו אתררמו אביל בסנו היבוט ןכ דבע +: ןוסתיו

 יחא היבוטל לאפר רמאו סינתבגאב ותאו ידמ דע ולזאו אחרואב קבש

 המשו אדחל אתריפש אדח אתרב הילו בס רבג אוהד יתית לאוער םע

 םיחר אוהו אהובאל הדיחי איהו ותנאל ךל הנינתיד היל רמיאו הרש

 שינאר ןמ .בותנ דכו אימש תלחדו אתבט אתתיא איהו אבוט הל

 ךל התי ןתיו ךמופ לאוער ברסי אל םורא אנעדיו אתפוח דיבענ

 תביהיתא איהד תיעמש לאפרל היבוט רמא :ךובאל אנמע הנילבונו

 ידישד אכלמ יאדמשאד תיעמשו התוול ולע אל דע ותימו ןירבג העבשל

 אבאד אתביש תיחאו יננילטקי אמליד אדיש ןמ ליחד אנא ןעכו ןוחתי ליטק

 : ןוהתומב ןונירבקמל אתרב אלו ןרוח רב ןוהל תילו לואשל אנוודב [אמאו]



 9 : 0זז 1 כמ יזאז 5

 דח לארשי ינבמ היביתא תא ןנמ הילאש אוה 'ייד אכאלמד הימכח

 אנעדי אכאלמ היל מא ידמל לזימל תא םיכח היבוט היל רמא ךחאמ

 דע ?סינתבגאב ביתיד אנוחא לאבנ 'םע אזיפשוא אניוה ידמבו היחרוא

 ןיתמא היבוט היל מא ארשימב סינתבגאו ארוטב היונב איהו שינאר

 אחרוא רגא ךל ןתאו ימע ךהתד אנא גיגרד אבאל יוחאו רחביצ יל

 תיחכשא -יהובאל יוחו היבוט לזא :יתיתד דע אנביכע אנא היל מא

 ןידיאמ עדיאו היל ארק ליז יבוט היל םנ ימע ךהיד אנחאמ דח רבג

 לזאו היל .ארקו היבוט קפנ ךמע .ךהימל אוה ןמיהמ םא אוה אטבש

 עריא המל ילע םלש תיאו יבוט רמא ךלע םלש היל רמאו יבוטל לאפר

 ארבגו עמש אנא ןילמ לק אימשד ארוהנ אניזח אל אנאו אד לכ יל

 ךניע האסאל אהלא ליכי לאפר רמא אכושחב ביכש אנאו אניזח אל

 תא ידמל ךהמל יבצ ירב היבוט יבוט היל רמא : תא אדיסח רבג םורא

 אנא אחילש ארבג אנליכי היל רמא ךרגא ןתינו הימע ךהמל ליבי

 ןידיאמ יל .יוח יבוט רמא :אנעדי אירוטו אימוחתו איליבש אנמיכחו

 רשכ אנא תיל םא לאפר רמא הב רייד תאד אתרק םושו תא אטבש

 אל יחא יבוט היל מא ךרב םע ךהיד אנרוח ארבג שילבו ליז ךניעב

 רמא תא אתיערז ןידיאמו ךמש תי אטשוקב עדימל :אניבצד ילע סועכת

 יבוט רמאו ךחאמ הבר הימלשד אתיבמ לאננח רב הירזע אנא היל

 אתיערז עדימל אניעבד לע ילע זגרת אל יחא יתית אתוילשבו טקשהב

 ינב ןירת ןתנו לאננח תימכח אנאו אוה אבט אתיערזמ יחא אהו ךליד

 לארשיד אעראב אנביתי דכ םלשוריל ימע ןיקלס ןווהו אבר הימלשד

 אתבט אתיערזמ אנחא ועטד אנונאב ןיליא וגש אלו ןמת ימע ןידגסו

 ירבל הוש ךלכימו אמוי לכ אקיעפרמ ךרגא ךל ןתאו םלשב לוע תא

 בותינו ךרב םע ךחא אנאד לחדת אל לאפר אנע :ךרגא לע יפטא ףותו

 ! 8[1. םג. 2 (כתג18810מ .
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 ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו תכ בקעיב איהה ץראב קחצי ערזיו

 אתתא ךל בסו ךמרג ענמ אתועט לכמו ןיאטח תצע לכמ ירב :ךל |

₪ 

 .יאיבנד לוטמ ןנא יאיבנ ינב םורא איממע ינב ןמ בסית אלו ךתיערזמ

 לכ ריכד יוה אמלעמ אנאתהבא בקעיו קחצי םהרבאו חנ ווה יאמדק

 וניפחא והייערזו אינבב וכירבתאו ןוהוחאד אערזמ ןישנ וביסנ ןיליא

 בה ירב* אתנבבו אינבב ךבל חוזי אלו ךחא תי םחר ירב ןעכו :אערא

 אישוגש אנודזב םורא דיבעת אל ינרוחל ךל ינאסדו ךדבוע לכל ךבל

 םלשי ךנחלופו ךמע אריגא תרגא תיבת אל(:'יי םדק קחרמ איהו תיא

 השקי אלו ןיאליטרעל בה ךשובלממו ןינפכל בה ךמחלמ אהלא ךל

 אבט אכלמל עמשו ןיאכז ירבק לע דושא ךרמחו ךמחל ירב :ךניעב

 ךלמ שיניאל תיל םורא ךתוחרוא רשכי .אוהו ךהלא לאש ןדיע לכב

 רט ירב :ליפשהמ יבצד לכו םירמ יבצד לכ םורא אהלא ןיהלא בט

 רשע יפסכ קסע ךעדוא ירב ןעכו :ךניעמ ןוזלי אלו ידוקפו ימופ ירמא

 םוי תיעדי אל םורא ידמב שגיר ירוקב לאבגד אדיב תידקפאד ןירככ

 הימיע ךהת הענצבו אבוח לכמ ךמרג רטיתו לחדת 'יי םדק ןעכו :יתומ

 ; בר רתוע ךל ןתיו
 ה 6

 בסימל לוביא ןידכיא לבא דיבעא ינתדקפד לכ יהובאל היבוט הנע

 אנמיס המו היל םיכח אל אנאו יל םיכח אל אוהד לאבגד אדימ אפסכ

 אל ידמל ינליבויד אחרואו אפסכ תי יל ןתיו יל ןימיהיו היל בהיא

 יל בהי הינעוט אנמיס ךל ןיד ירב היבוטל רומאו יבוט ביתא :אנעדי

 אמוי ןמו הידיב היניתדקפו אפסכ יתיושד המכ היל תיבהי ינעוטו
 ךהיד ןמ ןמיהמ רבג שפשפ ירב ןעכו :ןינש ןירשע ןיד אמוי דע אוהה

 קפנו :אפסכ תי בסו םייק אנאד דע ירב ליז הירגא היל בהינו ךמע

 אלו םיאק אכאלמ לאפר תי חכשאו הימע ךהיד רבג שלבימל היבוט

 1 ךיעהב80816102 80 0מג18810ם.
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 יסרוכ םדק .ןוהיורתד אתולצ תלע אוהה אמויב :ףות אדוסיח עמשא

 יבוט תי  ןוהיורת האסאל לאפר אכאלמ חלשו אבר אהלאד ארקי

 יבוט רב היבוטל ןתימל לאוער תב הרש תיו יוניעמ ארויח האדעאל

 תי יבוט יציש דכו* :הנימ ידישד אכלמ יאדמשא האדעאלו ותניאל

 דכ אהובאד אתיליעמ תתחנ לאוער תב הרשו היתיבל בת היתולצ

 : האלצל תאיציש

 ך |

 שגיר ירוקב לאבגד אדיב דיקפאד אפסכ תי יבוט רכד אתעשב הב

 ירב תי ירקיא תממיל ישפנ תי תילאש אה היבילב רמאו ידמד אעראב

 הירב היבוט ארקו :תומיא אל דע אפסכד אקסע היל עדואו היבוט

 הניקבשת אלו ךמיא תי רקייו רקיב יתי רבק תומיא דכ ירב היל רמאו

 רמימ לע ברסת אלו אהניעב ןיקתד לכ הל דיבעו אהייח ימוי לכ

 ;דח ארבקב ימע התי רבק אתימ דכו ךלע תקיעתא המכ רכדיא אהמופ

 אייתדקפת לע רבעת אלו יטחימל יבצת אלו לחדת ךהלא "יי ךמוי לכו

 טושק דיבעת םא םורא ףוטח רבג םע ךהת אלו ךמוי לכ אתקדצ דיבע

 אתקרצ ריבע ךסכנמ ירב : ןוהיבוט אתקדצ ידבע לכו ךלד לכב ךל בט

 דע ירב .ךנימ היתניכש הסכי אל אהלאו ךיסח רבג ןמ יסכתת אלו

 ארתוע ךנימ קחרתמ םאו דיבע אתקדצ דבעמל ךדיב אלכוי תיאד

 םויב הנקת בט *קתפורד אתקדצ דיבעת םאו ןיסכנ הנקתו אתקדצ דיבע

 .*אכושח תחימל הרמל קובשת אלו אתומ ןמ אבזישמ איה םורא אחתיר

10 

15 

 20 *וחבתשיא אל אנתהבא אלה הלידב םייקתי הל דיבעד ןאמ לכו אתבט

 רשא ןעמל ויתעדי יכ שרפמ אבתכ אנובא םהרבאב אתקדצב ןיהליא

 תכ קחציב טפשמו הקדצ תושעל גו וירחא ותיב .תאו וינב תא הוצי

 1 (008066ש 1צ גת +16 1160ע0וע +י8מ818410מ. 2 (כג18810מ.

 5 סע קתפוה == 0700. + (לתג18810מ. 5 118. וחכתשיא.
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 אנאו יאתהבא יבוחכו יאבוחכ יאנימ םוקנת אל אערא לכ ןייד תאו

 הזבלו איבשל אנתי התבהיו ךדוקפמ אנידעאו ךמדק אנבח יאתהבאו

 .ךמחר אהלא .ןעכו ןוהיניב אנתי אתילנאד איממע לכל יעושלו  אנלקל

 ריבע איגפ ךדסחכ םרב יאבוחכ ימע לומגת אל טושק ךנידו ןישיפנ |

- 5 

 אתבר תונכסמב ייחמ יתומ יל בט םורא יאדי ןמ ישפנ ליבקו ימע

 לאוער תב הרש אוהה אמויבו :דוע אנלק עמשא אלו ןילא אדוסיחבו

 לוטמ אתבר אדוסיח תעמש ידמד אעראב אתנידמ סינתבגאב תוהד

 אערא לכ חרואכ שניא הלע לע אלו ותניאל ןירבוג העבשל תביהיתאד

 לכ חרואכ הלע ןולעי אל דע ןוהתי ליטק ידישד אכלמ יאדמשא םורא
 = לוטמ ךיליד .אירבונ תי תלטקד איה תנא ההמא היל תרמא אערא

 ןוהתי הקלמ תנאד ךלע לאע אל ןוהנמ דחו ןירבוג העבשל תביהיתאד

 יזחנ אלו ןוניא ותימד המכ תנא תומיתד יאול תלטקד אירבוג לידבו

 ןיליא אילימ הרש תעמש דכ הוהו :םלעל אתרב אלו ארב אל ךנמ-

 ' המרג בלצמל תבצו אהובאד אתיליעל תקילסו תכבו יגס תצלאתא

 בלצמל בט יל תיל ןכ לוטמ +לואשל אנוודב אהובאד אתביש אתחאלו

 אנדיעב :ףות אדוסיח עמשא אלו אהלא םדק האלצל יל בט םרב ימרג

 םיהלא "יי תא ךירב תרמא .ןידכו אהלא םדק ולצב אהדי תסירפ איהה

 ידבוע לכ ךנוכרבי אימלע לכב שרפמד ךשדק םש ךירבו אננחו אנמחר

 ךתוול יאניעו יאפא תימירא ךמדק "יי ןעכו ןימלע ימלעלו םלעל ךדי

 א ךמדק .ילג דוע יאדוסיח עמשא אלו ירפעל .ביתאד .רמיא ןיילת

 אבאד אמש תיו ?יאמש תי תיביאס אלו רבג תבאוס לכמ אנא איכרד

 אלו היתנפחא תרימל רב היל תילו אבאל אנא הדיחי ..יתובתות עראב

 המו ןירבוג העבש יניגב ותימ ירהו היל ינניראשי יד היל תיא בירק

 אלו יאלע סוח יתי לטקימל ךמדק בט תיל םאו ייח ףות יל תיא
. 

 1 1810. 2 116. אימש.
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 5 נז \ז.כממ יתמא'ז 0118. זז, זז |

 1 קא

 ביתי דכו בר ןווטסירא ןיקתא איעובשד אגה אטמ רךכ הוהו

 .ןמ .אינכסמ אנחאמ יל יתייאו ליז הירב היבוטל מא ארותפ לע

 היבוט לזאו :ךתיימ דע ךל ןיתמא אנאו אנמע לכימל אהלאד אילחד

 עמש דכו יהובאל יוחו אחרואב אמר ליטק דח ארבג החכשאו

 אבוחר ןמ הילטנו  לזאו לכא אלו ארותפ ןמ םק ןכ יגוט

 בתו הירבקמל ליביד .אשמש לעימ .דע .אתיב דחב  הילעאו אתרקד

 אנב םייקתיאד | יוו רמאו  אנוודבו .אוליאב הימחל לכאו היתיבל

 אשמיש לע דכו :אדחל אבר היכב אכבו לבאל םכיגח יתכפהו

 הישפנ ןמ ליחד ןיד תיל ןירמאו יהולע ןיכחנ יהובירקו הירבקו לזא

 לע בכשו  אתימ  ןמ לבט אל אוהה אילילבו : איתימ רבק אוהו

 אלתוכב יהולע ןימייק ןירפצד עדי אלו ןיילג יהופאו אלתוכ רטס היסרע

 ליזא חוה רפצו רפצ לכו היניעב זוליח תוהו יהוניע לע ןוחתאוצמ לפנו

 ימתסיאד דע יוניעב ארויח יגסא אלא יסתיא אלו יונייע האסאל אייסאל

 רקיקאו הילע ןיביצע ווה יהובירקו יהוחא לכו ןינש עברא אימס הוהו

 אתדיבע הדבע הוה היתתא הנח ןיאיגס ןימויל :היתי סנרפמ הוה

 קיעז אידג עמש הוהו הרגא ןיגב דח אידג היל ובהיו אתיינרוח איישנל

 היתי רדהא אוה בינג אמליד ןידה אידג ךיל ןנמ התי לאשו אתיבב

 אתבינג ןמ יותיל היתי תנע אתבינג ןמ לכימל אנל רשכ אלד הירמל

 הימע אצנו :אתלימל יבוט ןימאה אלו היתליבק יארי דבוע רגאב םרב

 ךנלקו ךתווכזו ךבומ ןא היל תרמאו היתתנא הנח תנע .אידנ לע

 : אלוכל ילנתא |
/ 0 

 *ןידכו הישפנ תקעב האלצל ארשו אכבו יגס ץלאתא יבוט עמש דכ

 טושקו וביט ךתחרוא לכו אתרובג ךדבוע לכו אבר אהלא תא יאכז רמא

 1.118. אייוסאל. 5 118. ןודכו.
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 0. י זפדסתצ 0ע סמ 4

 ןיבאסמ ווה יהובירקו יהוחא לכו אתבר אתרק הונינב בתי יבוט יבתשא

 ןמ ליחד הוהד לכא אל אוהו איממע ינב ןמ אמחל ןילכאו ןוהישפנ

 " אדסחו אנח אהלא היל בהי אד לעו :היבל לכב היתי םיחרו אהלא

 היל הוהד המ לכ לע אבר היתי ינמו רותאד אכלמ רצאנמלש יניעב

 ירבקד יהוחא לאבגד אדיב דיקפא אנמיז איההבו :היתומ םוי דע

 תימ יבוט ימויבו :ףסכד ןירככ רשע שגר ירוקב ידמד אעראב היבירק

 אימוי  ןילהבו יהותחת הירב .בירחנס .ךלמו רותאד אכלמ .רצאנמלש

\ 

 - אחרוא ירבע וקספד ידמד אעראל לזימל יבוט ליכי אלו אתיירגנא ואיגס

 דבע בירחנס ימויבו : לאבגד אדימ היפסכ בסנ אלו .אתלהיב לוטמ

 ןיאליטרע שיבלמו ןימתיו ןינפכ ןייז הוהו איבישחל ןאיגס ןווכז יבוט

 הוה יאדוהיד אחרואב ימר אליטק יזח הוה דכו יגס אדסח לימג הוהו

 זגר ףוקתב הונינל לזא הדוהימ ןיפא תוהיבב בירחנס בת דכו :היל ריבק

 ןוהתליבנ תוהו יגס ןוהנמ  לטקו רותאד אעראבד איטביש רשע לע
 םקו הילע שיאב יגס ןידכ יבוט אמח דכ ריבק תילו אחרואב ןיימר

 אדח אנמיז :ןיאיגס ןינמיז דבע ןידכו ןוהתי רבקו ןוהירגפ בננו אילילב

 ולכאו הונינ ישנא ולזאו ןוהתי חכשא אלו איליטק ירגפ בירחנכ עבת

 עמש דכ הילטקמל אכלמ דיקפ ןוהתי רבקד יבוטָד אכלמל היצרוק

 השמח הימקמ רמטיאו היתיב תי ללשימל אכלמ דיקפו קרעו םק: יבוט

 ןוניאו אברחב הינולטק יהונב רצארשו ךלמרדאד דע ןימוי .ןיעבראו

 ןודחרפא אכלמ ינמו היתוחת הירב ןודחרפא ךלמו ודרק עראל ובזתשיא
 רותאד אערא לכב טילשו הילד לכ לע אבר יהוחא לאמח רב רקיקאל

 הונינל היניבתאו הינימ אעבו אבלמל יבוט לע ןיבט ןילמ רקיקא לילמו

 הנח היל ורדהא איהה 'הנונאבו היבירקו הימיחר רקיקא הוהד לוטמ

 : הירב היבוטו היתתיא

 1 ₪0 116., הם0 8180 0ם ק. 9, - 2.



 ם סתאתכתממ מאז

 < היבוטמ השעמ <

 יבג ע אתשרפ בקעי אציו תשרפ הברד הבר שרדמב בותכ אוהו

 רשע השמ םהל מא רשעת רשע ,ךל ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו

 ונרשעא רשע יל ןתת רשא לכו מא בקעי ןכו ורשעת םא ולטת תוכרב

 תוכזב המ תוכזב יבא ינכרבש :ומכ יל ןתתש תוכרב רשע ךל

 : ךל ונרשעא

 א 3

 ילתפנד אטבשמ לאיבוט רב יבוט הימשו אדיסח דחב הוה אדבוע

 אתרק יבשתב ביתי הוהו רותאד אכלמ רצאנמלש ימויב יבתשאד

 דבע ןאיגס ןווכזו אנקת אחרואב יבוט ךילה יומוי לכו אלילנבד ילתפנד

 הוה דכו .רותאד אעראב הוננב אתולגב הימע ווהד הימעלו יהוחאל

 וענמו דודד אתוכלמב ודרמ ילתפנד אטבש לכ לארשיד אעראב אילט

 לארשיד אכלמ םעברי דבעד אילנעל ןיחבד ווהו םלשוריל קסימל ןוהימרג

 המכ אידעומ ינמזב םלשוריל לזא יהודוחלב אוהו ןדבו לא תיבב

 אתושרפאו אירוכב ןמתל ליבומ הוהו השמד אתירוא רפסב בותכד

 היל יזחד יאמ דחו דח לכל יאויללו אינהבל ןוהל  ביהיו אירשעמו

 ותכד המ לככ ביהיו ליכא הוה .אינע ארשעמו אניינת ארשעמו |

 הרובד היתי .תברו יהובאמ אמתי ראתשא יבוט ןידהו השמד ארפסב

 בסנ רבג הוה דכו אטישק אחרואב היתכרדא איהו יהובאד הימא.

 דכ :היבוט הימש ארקו רב היל תדיליו הנח המשו התיערזמ אתתא
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